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BEVEZETÉS.
Ó-szlovén és egyhdzi-szláv nyelv. Egyházi-szláv nyelvnek

(qtpKOKHO-MíiKAHfKÍH A3MKT*) azon nyelvet szokás nevezni, a mely-

re a IX. század közepén a szlávok és különösen a Duna melléki

szlávok hittériti : sz. Cyrill és Method*) a legszükségesebb szer-

tartási könyveket lefordították
;
és a mely nyelv, mint szertar-

tási nyelv, a görög katholikus és a görög nem egyesült szlávok

templomi nyelve manapság is.

Ezen nyelvet a legrégibb X--XI. századbeli nyelvemlékek

alapján, — melyekbl a szláv nyelvtudósok majdnem teljes hiteles-

séggel megállapítótták a sz. Cyrill és Method által használt nyelv

grammatikáját és hangtanát, — ó-szláv- (arukt* rTrtpoMdKANrKi'H)

vagy ó-szlovén (tAsmi* MOB'fctmrK'k) nyelvnek is szokás nevezni

;

ezen utóbbi elnevezéssel annál is inkább, mert a régi nyelvem-

lékekben MOívfcNkCKT^, tehát „szlovén nyelv 44 elnevezés

volt használatban.

Az ó-szlovén nyelv hazájára vonatkozó fbb vélemények a

következk

:

1. Leskien, lipcsei egyet, tanár a Balkán-félszigeti szlávok,

nevezetesen a IX. századbeli bolgár-szlávok nyelvének mondja

sz. Cyrill és Method szentírási nyelvét, és azért azt egyszeren

óbolgárnak is nevezi; véleményét azon ó-szlovén hangtani tüne-

ményekre állapítja (az ó-szlovénben t — st-vé, d — zsd-re lá-

gyul), melyek az él szláv nyelvek közül csakis a bolgárban ész-

lelhetk általánosságban.

Leskien véleményét osztja dr. Ásbóth Oszkár budapesti egyet,

tanár is abban az értelemben, hogy az ó-szlovén nyelv a most

él szláv nyelvek közül csak a bolgárral áll szorosabb kapcso-

latban. Dr. Ásbóth egyébként „A szláv szók a magyar nyelvben 44

*) Sz. Cyrill (keresztnevén Konstantin) 829-ben született, f 869*ben;

sz. Method születési éve bizonytalan, f Velehrádban 885-ben
;
mindkét fivér

elkel szaloniki patrícius család gyermeke
;
Konstantin, kit nagy tudománya

miatt egyszeren Konstantin philosophusnak hívtak, a szerzetesi fogadalom

letétele után Cyrill nevet vett fel és mint fölszentelt görög katholikus püs-

pök Rómában, fivére pedig, sz. Methodius, mint érsek halt meg.
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cimü értekezésében élénken rámutat arra a feltn tüneményre^

hogy a magyar nyelvbe került szláv szók ama része, mely a leg-

régibb idben honosodott meg a magyar nyelvben, egészen ugyan-

azt a hangtani typust mutatja, mint Cyrill nyelve. A magyar

nyelv tanúsága tehát a mellett bizonyíthat, hogy ama szláv nép

is, mely a magyar nyelvre hatást gyakorolt, azon a nyelven be-

szélt, a melyre Cyrill a szentirást fordította. Ám ez a nép való-

színleg már a honalapitás els századaiban beleolvadt a ma-

gyarba; tehát szláv nyelv utódai nem léteznek.

2. Az ó-bolgár elnevezés ellen leghatározottabban tiltako-

zott Miklosich, volt bécsi egyet, tanár; ki többi között a ma-

gyar nyelvbe jutott ó-szlovén szók (pest, mostoha, palást, rozsda)

tanúságából is azt bizonyítgatta, hogy a Pannóniában élt szlávok

beszélték Cyrill szentirási nyelvét, (ez az úgynevezett pannon vé-

lemény). De Miklosich egyúttal azt állítja, hogy ez a nyelv szo-

rosabb rokonságban áll a mostani szlovének nyelvével, — ez té-

vedés; de máskülömben igaza lehet, hogy sz. Cyrill és Method

nem a bolgár-szlávok, hanem a pannon-szlávok nyelvére fordít

tóttá a szent Írást.

3. A harmadik fbb vélemény Jagics, bécsi egyetemi tanár

véleménye, ki „a mai bolgár nyelvben oly vonásokat vél fölta-

lálhatni, melyek nem vezethetk vissza az ó-szlovén nyelvre,

mindazonáltal a mai bolgárok tszomszédságában — Macedóniá-

ban keresi azt a nyelvet, a melyen a szláv apostolok, kik tud-

valevleg Szalonikiben születtek, híveikhez szóltak 44
.*)

Ezen három nevezetesebb véleményt egybe vetve, midn az

ó-szlovén nyelvrl beszélünk és ezen elnevezést „ó-szlovén 44 hasz-

náljuk, csak azt értjük: hogy azon nyelvrl szólunk, melyen a

nevezett szláv -apostolok híveikhez szóltak és a melyre k és ko-

rukbeli tanítványaik a szentirást és a szertartási könyveket gö-

rögbl lefordították, és mi e szlovén nyelvet, mint ilyet egyedül

irodalmi nyelvemlékei alapján ismerjük.

A szláv nyelvészek eddigi kutatásaiból bizonyosan csak azt

tudjuk, hogy az ó-szlovén nyelv valamennyi él szláv nyelv közül

csak a bolgárral áll szorosabb kapcsolatban; dehogy azt a nyel-

vet, melvet ó-szlovénnek szokás nevezni, hol beszélték? nem

tudjuk.**)

*) Dr. Asbóth 0. A szláv szók a magyar nyelvben. Budapest. 1893.

A magyar tud. Akadémia kiadása. 7. lap. — **) Ugyanott 7. lap.
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Az ó-szlovén nyelv a görög keleti szertartást követ szlá-

vok templomi nyelvévé válván, idk folytán hangtanilag és gram-

matikáikig a külömböz él szláv nyelvek, illetve a külömböz

szláv nyelv átirók, nyelvészek befolyása alatt kisebb-nagyobb

változáson ment át. Ennél fogva az ó-szlovén irodalomban a X—XI.

századtól kezdve a legújabb korig: bolgár, szerb és orosz recen-

ziót szokás megkülömböztetni. És pedig a XIV. századig a ré-

gibb, tehát szorosan vett ó-szlovént, a XIV. századtól pedig az

újabb recenziót.

A görög szertartást követ szláv népek mostani egyházi

nyelve és az ó-szlovén nyelv közt van külömbség; hogy min
mérv ez a külömbség az orosz recenzióhoz tartozó újabb 'egyh.

szláv könyvek nyelve, — mely a XVII. században történt szöveg-

javitás óta nem változott, — és a Cyrill-Method féle nyelv közt, fbb
mozzanataiban a nyelvtani tárgyalás folyamán ismertetni fogjuk.

Még nem rég is az egyházi-szlávMyelvet, — a benne felta-

lálható graecismusok, ó-szlovén nyelvtani alakok, dualisok miatt,

melyek különösen az orosz nyelvben már fel nem találhatók, bár

a szerbben stb. megvannak, — némelyek mnyelvnek nevezték
;
de

másrészt, a mennyiben, különösen szókincse és nyelvtani, de

hangtani tekintetben is az egyes szláv néptörzsek eltt, a leszá-

mitandók leszámitásával, különösen újabb formáiban érthet, azt

a maga si nyelvének tartotta a legtöbb szláv törzs.

Hogy a „m-nyelv“ felfogás a szlavistika jelenlegi állása

szerint felülhaladott álláspont, az kétségen felül áll; de az is

fictiv elmélet, mely az egyházi szlávot (lingua liturgica seu ve-

tero slavica) mostani alakjában is holt nyelvnek minsiti
;
hiszen

hogy csak az orosz recenziót emlitsük, mely mindenesetre a hazai

ruthenek egyházi nyelvét is képviseli, ki ne látná a kett kö-

zötti külömbséget, ha olvasta az Osztromir-féle evangéliumot

(1056— 1057. évbl), és ezzel a ma használatban lev szöveget

összehasonlitotta ? Legfeljebb abban az értelemben nevezhet az

egyházi-szláv nyelv holt nyelvnek, hogy azt egy él szláv nép

sem beszéli; ám az ó-szlovén irodalmi nyelv története az idkö-
zönkinti hangtani és nyelvtani, st szókincs beni változásokról is,

különösen a könyvnyomtatás feltalálása és az egyházi könyvek-

nek a XVII. században foganatba vett átdolgozása után, bven
tanúskodik.
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Ám maga a sz. Cyrill és Method nyelve méltán nevezhet

holtnak, ha ó-szlovén alatt éppen ezt a nyelvet és nem a temp-

lomi könyvek mostani nyelvét értjük. A sz. Cyrill és Method

nyelve, tehát az ó-szlovén nyelv a maga szókincse, nyelvtani és

mondattani szerkezeténél, valamint a fordítóknak kétségen felüli

görög mveltségénél fogva igen alkalmas volt a görög szentirás

és templomi szerkönyvek classicus átültetésére
;
másrészt azomban

sok graecismus csúszott bele, mely még az újabb kiadású temp-

lomi-szláv könyvekbl sem volt kiküszöbölhet; tehát a görög szó-

kötés hatása is kétségen felüli. Tény az, hogy egyetlen él szláv

nyelv sem volt képes a classicitásban az ó-szlovén nyelvet még
csak meg is közeliteni.

Az egyh. szláv nyelv, mint a templomi szertartás nyelve,

nagy befolyást gyakorolt minden e szertartást követ szláv nép

nyelvére, melleknek különösen irodalmi nyelve nagyobbrészt az

egyh. szláv nyelv befolyása alatt fejldött.

Jelen egyházi szláv nyelvtan a mostani, tehát ujabbkori

szláv szertartási nyelv ^pkoknocmkanckíh nomtw nipc-

04a) szabályait fogja eladni
;
következésképp ezen elnevezés alatt

:

wegyházi-szldv
11 a görög szertartásu szlávoknak a most haszná-

latban lev szertartási nyelve értend, mig az ó-szlovén nyelv

elnevezés alatt a fenntebb kifejtett értelemben, sz. Cyrill és Me-

thod szentirási szláv nyelve értend.*)

Szláv nyelvcsalád. Az ó szlovén nyelv és a szláv nyelvek ál-

talában az indo-europai nyelvcsaládhoz tartoznak. A szláv nyel-

vek két osztályba sorozhatok : a) az éjszaknyugati ág, melyhez a

lengyel, cseh és tót, a két lausiczi szláv nyelv, és b) a délkeleti

dg, melyhez a nagy-orosz, fehér-orosz, kis-orosz, veres-orosz (ga-

líciai és magyar-orosz) nyelvek, a szerb-horvát, az uj-szlovén, a

bolgár és az ó-szlovén tartoznak. Az els csoportból a dre-

váni vagy poláb, a második csoportból az ó-szlovén holt

nyelvek.

*) Rövidség okáért az egyházi-szláv nyelvet »egyh. szláv«, az ó-szlo-

vént pedig »ószl.«-nel jelöljük.
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ELS KÉSZ.

Az egyháziszldv abc (Cyrillika).

•S ga. £ m
A Cyrill be- 2 M> ®-

0.2.3
>cá O ^

íj Xfl

CÖ vOD A Cyrill be- 5
bD CD

© .®

ís* tk neve ^ s-s &0 _ SP.£ tk neve
10 Bs

W w d
Cfi S-i

a-* <5^*®
Cfi

H n ^3
cn f-i

a* cn
.

ü, A á 1 Oy oy,cS8 U OyKTi 400
E, K b e8kh —

4> f ^EpTTv 500

E, B V B^AH 2 5í X eh 600

r, r h, g raaro/ik 3 CD , u> ot OT'h 800

A, A d Aocpo 4 q ez qy 900

6, »\

6, ej
je, e 6íTk 5

M, i

UI, in

cs

s

MfpBk

Üli1

90

ÍK, * zs ÍKHBHTE — l|i, q. scs qirt —
S, s z sdbio 6 E, t* — epi* —
3, 3 z 3E/M/1A 7 El, y ö epy —
H, H í-é HffiE 8 E, k

j
epk —

I, í i í 10 E, * jb i mTk —
K, K k KífKO 20 K), ró ju fO —
A, A 1 /tfOAE 30 M, fii

}

ja ra

—
di, A1 m /HWfrlHT E 40 A, a —
H, H n HAlUTs 50 3, § X KCH 60

0, o ONT* 70 ur, f psz ntH 700

0, o « 0 — — 0, A th, ft Ahth 9

CD, w — V, V i,ü, V HffiHqrt —
íl, n P Í10K0H 80 M© l —
P. 9

G, t

r

sz

pqw

taoBO

100
200

EK

A

bü
Ö
cá Miki

—

T, T t TBfpAO 300 1,'A o —

1. §.A Cyrill-féle abc. Egy X-dik századbeli bolgár iró(*EpNO-

pH3fqT, Apaep^) tanúsága szerint a régi szlávok Írásaikban rovás

és vonás jegyeket használtak, (G/ios^Hf ne hai^k khhttj, n*
MpTvTrf/MH h p^rf/MH '(kT ,fcy8 h rdA*my;?v). 855-dik évben azomban

sz. Cyrill (elbb Konstantin philosoph) feltalálta a szláv-betüket,

illetleg sz. Cyrill volt az, a ki legelször kezdett szlávul Írni és

bátyjával sz. Methodiussal, meg tanítványaikkal együtt leforditot-
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ták a templomi szertartásos könyveket görögbl ó-szlovén nyelv-

re. Sz. Cyrillrl a szláv abc-t is Cyrillikdnak szokás nevezni;

ezt az abc-t használják a görög szertartást követ szlávok, vagyis

a délkeleti szláv nyelvcsoport túlnyomó része, a szlovének és

horvátok kivételével
;
mig a latin szertartást követ szlávoknál

a Cyrillikával talán egyidejleg, vagy eltte, vagy utána a gla-

golit irás jött használatba; jelenleg csak az adriai tenger melléki

szlávok használják a glagol Írásjegyeket szertartási könyveikben

;

mig az éjszaknyugoti szláv nyelvcsoport, valamint a délkeletibl

* a horvát és uj -szlovén a latin abc-t fogadta el.

2, §. A betk hangoztatása és helyesírása*). Magánhangzók. Az

egyh. szláv í úgy hangzik, mint a magyar — i, az egyh. szláv a pe-

dig, mint a latin rövid — a. jjtr — szi-je, ez. p^^ — rab, szolga.

y-t csakis magánhangzók eltt Írnak, egyetlen kivétel

— világ, megkülömböztetésül a hasonló hangzású /Kupi* — mir

béke szótól; az idegen eredet szavakban is megtartják az i'-t.

GiVmwn'k — Szimon.

h, a magyar — i és — é közti hangnak felel meg. h-th —
i-ti, menni.

Jegyzet. A szláv népek nagyobbrészt i-nek hangoztatják.

KH4T*
— vid; Hmnt* — Iván; wthn* — isztiná.

e és * szótag elején — je, mássalhangzó után — magyar—
é-/tíNk — je-leny, szarvas

; ci-f, szi-je, ez. e a szó elején és az

egyes számú casusokkal egyforma hangzású többes számú casusok-

ban fordul el.

dz — szótag elején— ji, mássalhangzó után gyenge i hang-

gal színezett

—

i;^fcfTH — jiszti, enni; m^a — rníra, mérték.

^Jegyzet. A legtöbb szláv nyelvben d; a szótag elején —
je, mássalhangzó után pedig — e. ^cth — jeszti

; m^a — mjera,

mera; ^ka — rjeka — reka, folyó^

o, o és w, egyformán hangzik' mint a magyar— o. rddrórfro

— hlaholyu, mondom, w — mega a többes számú casusokban

jön el megkülömböztetésül a hasonló hangzású egyes sz. casu-

soktól, azon felül az elöljárók és kötszóknál és az idegen sza-

vakban.

jegyzet. Máramaros, Bereg, Ugocsa és Ung megyékben,

különösen oly szavakban, melyekben nincsen j-vel lágyított hang,

*) Az itt eladott kiejtési szabályok a munkácsi e. megye területére

vonatkoznak; jegyzetekben megemlékeztem az elttem ismert más szláv

nyelv kiejtésekrl.
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az egyh. szláv o, o és w úgy hangzik, mint a magyar — a.

— vadá, víz; Kopogd — baradá, szakái; /mouoko

—

malaka, tej.

oy, y, 8 egyformán hangzik, mint a magyar— u. oyM'h — um,

értelem. p^/wi* — razum, ész.

oy a szó elején, 8 pedig szó közben és szó végén jön el.

y
nem egyéb mint az oy egyszersítése.

u — tompa i és ö közti hang. — mö, mi
;

ege — vö

— vi, ti; puca — röba — riba, hal.

Jegyzet. Az él szláv nyelvekben, az ei hangzót, (kivéve

az orosz nyelvcsaládot, a melyben kisebb-nagyobb árnyalattal ki-

ejtik ezt a hangzót), általában i-nek hangoztatják, és a latin be-

tkkel iró szlávok y-vel jelölik, (pwKd) ryba, (/hm) my, (gy) vy)

lo mindig úgy hangzik, mint a magyar — ju szótag. Tgopro —
tvorju, teszek, teremtek.

fit és a egyformán hangzik, mint a magyar — já szótag;

fit-t a szó elején, A-t pedig szóközben és a szavak végén használ-

nak. pámpA — rasz-prja, viszály. (3th — jati, fogni. Kivétel

:

A3MKT*, nyelv; megkülömböztetésül ^kiktv, (nemzet, pogány,) ha-

sonlóhangzásu szótól.

v, mássalhangzó eltt i-, vagy görögösen ü-nek, magánhangzó

eltt pedig v-nek hangzik; csak a görög eredet szavakban hasz-

nálják. /Mirpo — bérmaolaj
; '%vAHn/it — jevanhelije, evangélium..

Felhangzók. ^ és g, ezeket másképp irrationalis hangzók-

nak szokás nevezni; a mostani szláv nyelvekben nincs hangjuk,

az ó-szlovénben azonban hangoztatták ket, általában néma hang-

zóknak is (rvMCNMA h^/mma) nevezik; az összehasonlító nyelvé-

szetben nagy a fontosságuk.

Az egyh. szlávban minden mássalhangzón végzd szó, ha

nincsen j hanggal lágyítva egy 'g-ral pótlandó; p^Ki, — rab,

fT©/n% — sztol, asztal; Kpoeii — Xfov, tet.

g, az eltte álló mássalhangzót lágyítja, tehát többnyire

megfelel a magyar y-nak. eoeg — kony, íló: rmoTg — ploty,

test. Hasonló hangzású szavaknál megkülömböztetésül is használ-

ják. KposB — krov, vér; mig KpoeT*, tet.

magyar j. ^hté — dajte, adjatok; íiokoh pokoj, nyu-

galom.

g csak mássalhangzó után, fi csak magánhangzó után állhat.
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Mássalhangzók : g, k, 4 , s, 3 ,
k, a, /M, h, n, p,

A magyar megfelel : b, v, d, zs, z, z, k, 1, m, n. p, r,

c, T, 4>, q, M, Ui,

sz, t, f, ez, cs, s, mássalhangzóknak felelnek meg.

Kpd4d — brádá
; ko4t* — vöd

; 40AOTO — doloto
; ^134^

-- zsezl
; s'fcao — zjilo; 3 í,h,ia — zemlyá : KopfNG — koreny

;

aorata — lopátá; ,^8^ — muzs
; nact* — nász; noKOH — po-

koj
;

pfgpo — rebro
; íaaba — szlává; tkom — tvoj

;

Viílejem; oyAHqA — ulicza; 'mulia csasa
,

LUíipTi sai.

r többnyire megfelel a magyar — h hangnak. Tocno4k — Ho-

szpogy
;
az idegen szavakban, valamint általában a szerbek, bol-

gárok, szlovének és nagy-oroszoknál g-nek hangzik: rforpA^i/*

geograíijá, rvmroAw — glagolyu, TornoAk — Goszpogy.

r^^kszor áll r vagy k eltt, ilyenkor — mek olvassuk:

arriAK, anhel.

y latin eh ;
,

yop^ — chor; ygAaa — chválá.

ip úgy hangzik, mint —jses
;

qjHTT* — scsit.

\ „ „ „ a latin — x — ksz
; üaí%íh — Alexíj —

Alekszij.

a)r úgy hangzik mint — psz
;

— pszalm.

A n » 5?
— fth; 0fO4op ,k — Ftheodor.

Lágyitdsok. a) Ah — ly; \\h — ny; ja,h — gy; Th — ty.

b) a/a — lyá; na\ — nyá; a^ — gyá; t/a — tyá.

c) ak> — lyu; hw — nyu; a 10 — gy; TK> — tyu.

d) ak — lyi
;
Hk — nyi; A'k — gyi; T-fc — tyi.

Példák, a) kong — kony; FocnoAk — Hoszpogy
;
axhaoctk —

miloszty
;
npi/ATéAk — prijátely.

b) tíaa — telyá
;
ckhh/a — szvinyá

;
taxwictg — tyázseszty.

c) aickhth — lyubiti; nScThjuic* — pusztönyu.

d) A'kTo — lyito
;

H kcTk — nyiszty; A'^ao — gyilo
;
Tkao

— tyilo.

Jegyzet. A mely nyelvekben a k — je, e, azokban: A'k

lye
;

H k — nye
; A’k — gye

;
T k — tye. aIsto — lyeto : H kcTk

nyeszty
; a^o — gyelo; tIsao — tyelo/

3. §. A Cyrill-féU betk eredete. Az egyházi-szláv betrend-

szert sz. Cyrill a görög alphabet alapján állitotta össze. A görög

alphabetbl van átvéve: ti, G, T, A, (I, 3, H, 0, I, K, A, dl, H>

íj. 0, II, P, G, T, X, d>, X, *1’, (V); összesen 24 görög bet; ezek

közül 0, <I>. íj, *P, (V) esak ritkán voltak használatban és több -
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nyíre csak a tulajdonnevek írására; pl. íL\É\|f4HApfc, 'FaaMx, Iivanux.

Ám ezen 24 görög betn kívül vannak a szlávban hangok, me-

lyeknek a görögben nem volt megfelel betüjök, ezeket sz. Cy-

rill többnyire a latin és héber nyelvekbl vette át, részint pedig

önmaga adott nekik alakot; ezen betk a következk: E. 3K, IJ[,

III, IJI El, ’E, K), éh (S) és a néma hangok h, E.

Az ó-szlovén nyelvemlékekben ezeken felül elfordulnak még
az orrhangok is, ezek jelzésére szolgált a nagy jusz (iork) ^ és

a kis jusz /a; ^ mint orrhang körülbelül úgy hangzott, mint om
r

on a franczia nyelvben, a a lengyel nyelvben
;

/s\ pedig mint em,

en a francziában, e a lengyelben
;
c^GOTa — szombata, szombat

;

navrk — névvé, öt; a^kx — domb, tölgyfa; m4\a° — esend,

gyermek; az oroszban a ^-ból 8, és a ^-ból ra lett; bár a bol-

gár eredet nyelvemlékek átírásában jó sokáig használták. En-

nek a két orrhangnak nagy szerepe van az összehasonlító nyelv-

tudományban.

Olvasási gyakorlat.

I. II RX TpÉTÍH EpaKX EklCTk rx Kanli FaAÍAÉHCTliH : H Eli

A\4TH Ihc8COR4 T$. 3b4HX >KÉ EklCTk IhCSCX H OyMÉHH^kl 6rW Ha EpaKX.

H héaoct4RIU$ ríh8, raaroaa amth iHCtfcoKa kx hmi\$, bíh4 hé hmStx.

Faaroaa en IhcScx, mto ecTk Mti’fe h téeü >kého
;

hé oy npíHAe nacx

a\oh : raaroaa m4th enw caSraavk : g>ké aipÉ raaroaÉTx Kaa\x, cotbo-

pHTÉ. E'kyS >Ké TS ROA^HOCkl KaMÍHHH ILUÉCTk, AÉ>Kai|iÉ no IVMHLJJíHÍIO I$-

AÍHCK8, BM'feCT/iUpkl/a HO AKfcMa HAH TpíMX A/l'kpaMZ. FA4rOA4 HAÍ\X

IHCSCX, HanOAHHTÉ BOAOHOChJ BOAhJ, H HAnOAHHUiA H^Z A^ KÉpya. H
raaroaa haax, noHÉpnHTÉ Nkiirk h hphhéchté ílpy íTp íkaíh obh

,
h npHHíco-

ma. Mkohíé bkSch ílpyívpíKAiHx Rína EhJBUjaro w boa^, h hé b^a^ 111^

wkSa^ 6Ctr
;
ca8rn >kí B'kA^X’^ noMÉpnuiin boa^ : npnraacH HiÉHHya ílp-

yíTpiKAíHx. H raaroaa bmS, rc/ínkx méaobIíkx r.
t
u'K

r\í A<mpog bího no-

aaraÉTx, h erAd oyniioTC/a, TorAa y$>KAUiÉÉ: ti*i >ké coeaioax gch

AOKpOÉ BÍHO A00^^. Oé COTBOpH H4MAT0KX 3H4Ai\ÉHÍ6MZ IhC$CT\ BX

Kanli raAÍAÉHCT’kH, h raBH caasS cboio : h BkpOBauia rx héco oyMÉ-

HHU,hj erw.

4. §. A hangokfelosztása .*) Kemény hangzók : a, oy, o, é, ki és (x).

Lágy hangzók: m, io, h, % í, (k, h).

*) A hangtanról bvebben a nyelvtan végén fogunk szólni, itt csak
a nyelvtani alakok megértéséhez okvetlenül szükséges felosztástól beszélünk.
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Mássalhangzók. Kemény m. : n, <jb k, X> t, in, c, 4, q, ip.

Lágy mássalhangzók: e. k, r, r, a> >k, 3.

Liquidák: a, m, h, p.

Ezek közül kiejtésök szerint

Ajak hangok e, n, a, a'.

Fog „ a, t, 3, c, 4.

Sziszegk >k, q, in, ip.

Torok hangok r, k,

Orr hangok m, h.

. 5. §. Mássalhangzók hasonulása.

Az egyházi-szláv nyelvben az általa-

K nos hasonulási szabályon kívül a) az 1.

és 3. sorban álló mássalhangzók (k és t

kivételével) a 2. sorban állókká haso-

nulnak, azon felül b) az 1. sorban állók

a 3. sorban állókká és k hasonul T-vé,
T

illetve q-vé.

EoMé, Eos'fc
;

qÉAOK^Kfc, MÍAORlvMÉ, MÉACK'bUjIí
;

A^X*, A^wé, A$<^; A\a3aTH, a\a>K$; otéi^b, otmé; nochth, noui$
;

MfaOK'ÜMÉCKÍH, MfaOE’ÜMÍCTkM'K.

Továbbá a lágyul >KA-vé ;
a t pedig 41-vé (régibb emlékek-

ben uiT-vé), pl. kha'üth, kiSka^
;
X^tIíth, jfoipg.

Végre a és t hangok t eltt c-re hasonulnak a, a\, h, p

eltt pedig elhagyatnak, pl. narrS, iiaécth (naéTTH helyett)
;
ma^tk,

mcth (math helyett); máz vagy ka* (maak helyett.)

6^ §. Az egyházi számjegyek. A Cyrill betket számjegyek

gyanálft is használták. 5-ig való számításnál a Cyrill alphabet

els öt betje szolgált (e kivételével) 1—a, 2— k, 3— r, 4—Á,

5—í, 6—ú, 7—3, 8— h, 9— í», 10—í, ezután 11—aí, 12— ki", 13

n, 14—AL 15— rí, 10—sí, 17—3Í, 18— hí", 19—A*, tehát az

egyesek megelzték a tízest; de már az ezután következ szám-

jegyeket rendesen Írták: 20—k
,
21—Ka stb. 30— 32— ak, 40—a\,

43—a\r, 50—h, 60—g, 70—5, 80— n, 90—^i, 100— p, 200-^c, 300
—T, 400^V ,

AOO— .600— y, 700— \|f, 800— tv ,~1)00—4, (w\).

Az ezresek jelzésére * jegyet tettek az egyeseket jelz számje-

gyek elé: 1863 -/aiv&r, 2000— /k, 3000— /i
; stb. A nagyobb Szám-

r K X

>K M UJ

3 u, c

Példák: Borz,
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sort többféleképp jelölték, igy (V) 10,000 (TMi\a), (a ) 100,000 (lé-

gió — ksyscjp), EEbJEE tíz milliót (TMa téavk) jelentett.

Jjegyzet. A régi irásu és nyomású egyházi-szláv könyvek-

ben a görög (bizanti) számitást használták, e szerint Krisztus

születése 5508-dik évben volt a világ teremtése után. — Osztro-

mir evangéliuma Íródott *s$áA-tl 'S^eig azaz 6564-tl 6565-

ig, vagyis mindkét évszámból kivonva a Krisztus születésének

évét 5508-at, a nevezett evangéliumot 1056-tól 1057-ig irta Ger-

gely nev diaconus.

Gyakorlatul: á, h, 3, é, r, a, a, A, HÍ, sl, aü sí, ké, a H,

ma, ua, .is, ok, m, hs, p, pai, pM, pgí, pite, ca, t
é,

yh, \|r£r, ivmt,

mk, u,r, ^aivne, *ás, *hmma-

7. §. R'öviditési jegyek (titlák — THTaa). Az ó-szlovén Írás-

ban a XlV-dik századig ritkán használtak Írási rövidítéseket
;
a

XlV-dik századtól kezdve azonban igen sok szót, különösen a

leggyakrabban elforduló szavakat rövidítésekkel kezdték Írni,

ezen idtl fogva a titlák (a latin titulus szótól) általában elter-

jedtek. A rövidítéseknél használt Írásjegyek következk: a) az

egyszer titla : mely a szóban lev magánhangzót pótolta, pl.

AKa — A'bKa 5 AN C|1 ^ A HÉCIi
,
mth === a\4TH

;
b) mássalhangzós

titla, midn az c, a? r
>
K stb betket a szó fölött kisebb betvel

jelölték, pl. Uram = Hpoctoah, Gra = dvaHrfaía, Epu,a == Boro-

poAHu,a. (Némely nyelvemlékekben (a hazaiakban bven találko-

zunk velk) elfordul még különösen az ki hangzó fölött " jegy,

mely ekkor H-t pótol, k1?a»J — k^a^h
;
st a XIII., XIV. és XV.

századbeli iratokban egy betvel (különösen a Cyrillika betinek

nevével) is jelöltek egyes szavakat, pl. wmé h. h. gch = otms

H ain*. h>ké. ecu
;
á == S'fcao, nagyon; oi/mhtiaéhk s = o^mmtménz

S’kao, nagyon tanult; á. = a3x, én; k. e. === Kauo. gctk, hogy

van
;
c = caoko, t = tképao

; a — A C>KP° 5
w — otz

;
á — K’bAH

v|r = ncH, ebek.

Ide tartoznak a templomi képeken használatos felírások is;

A szz Mária képén: <vp a$ ' — = Isten anyja, Ma-
TÉpk Bo>ki/a

;
az Üdvözít képén: /X X2 IhcSck Xphctocx

;
az

Üdvözít képe keresztjének felírása: iá ü/i = IiícScz Ha3opMNHN'h
c

Llápiv I$a*hckíh, Názárethi Jézus Zsidók királya; végre g és
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G
hl

^ H az Üdvözít képének a koszorújában (glóriájában) any-

nyit jelent, mint a görög 6 tor — cbih = létez, a ki van, cSipm.

A legtöbbször elforduló titlás szavak következk:

íTn-féa*—Arra*, an-téa*ckíh—arrACKiH, ap-yaN-r*AR—apx’árrax, ap-

yan-rÉA-CKÍH—ápyárracKíH, a-no-CTOAR—anax, a-no-CToa-cKin—ánacKíH.

Bor*— BrB, ko-jké-ctko—e>ktko, BO-ro-po-AH-u,a—lu,a, Eaa->KÉNX

— békénk, Kaa-ro-cao-BÉHB— KarBÉHB, EAa-ro-AaTB—EarTB, EO-ro-EAa-

rO-^aT-HhJH

—

BrOBarTHKIH.

Raa-A^-Ka— KAKa, BAa-^Bi-MH-uta—BAMU,a. Baa-^Ki-Mí-CTKO

—

kamé-

CTKO, BCC-KpÉ-CÉ-Hií—KOCKpHÍÉ.

To-cno^k—r^u, ro-cnoA-CTKo—

r

r
\CTBO, rc>-cS-^apB— r^ph, ro-

cho-ahhk—r^HX, ro-cno-a<a—rriwa.

A*K*—AX7*7 a8
“XJ

k "hw«—AÍ*“*“ fi, A&A*, A’b-BH-na

—A^dA A'bli
“CTB0—A&tko, A^"Lua—

A

mA AÉHK—A^-
G-CTÉ-CTBO—6CTÉTBO, e-KAH-rÉ-AÍÉ -6VAÍÉ, 6-BAH-rÉ-AHCTB—eVAÍCTB,

e-nn-CKonx— enKríR, e-nH-cKon-CTRo—enKncTRo.

Hs-pa-HAB

—

Ihab, Ha-pa-HAB-CKÍH

—

Ihabckíh, I-h-cScb—Ihcb, I-f-pS-

Ca-AHA\X—IípAHMR.

KpfCTX—KpTK, Kpf-L|JÉ-HÍÉ--Kpl|JemÉ, Kpí-CTH-TÉAB—KpTAB.

dw-BO-A\SAP&—AI*EOA\pR, AK>A-CKÍH — AWCKÍH.

M$AP&—A\pft, MS-AP$CTB—A/lpCTB, A\H-AOCTB—A\ATB, A\H-AO-CÉp-

AÍÉ

—

A\APAÚ ?
MH-AO-CTBI-HM—A\ATBJH/i\, A\0-AH-TKA—iWATKA, MTH—A\ATH,

Mapia—dlpia, a\S-mé-hhkx— a\mhkk, A\
rb-ca\u

r
x — a^u,*, A\Aa-AÉ-HÉU,£—

A\AHU,K.

IIé-BO HBO, IIÉ-BÉC-HBIH HBHB1H, MAMIK—NIK, HBIM'k— NN'k.

0-TÉU,B

—

OU(,K, O-TÉMB— OMB, 0-Tí-MéCTKR
:
—OMÉCTKB, 0-té-méckk—

OMfCKK.

Iípf-A\S-ApC>C VB — ílpÉA pOCTB, npÉ-CE/ATK - npTK, ílpÉ-CTOAB—npTCAX
,

npÉ-no-A^-BÉiiB— npnBÉHK, npa-Bf-AÉHx— npBHx, npo-poKx— rippKK, npíA-

Tí-Ma— npTÉMa, npH-cmv—npHW.
~ <?. o
1V>KAé-CTBO— p*,KTKO, pO-HÍ

A

É-CTKfH^— pVKTRINK.

GBa\TK — CTK, CE/A-I|IÉH-NMKK

—

cijjÉNNHKfc, COAH-U,é— CAHUtf, CípA“lM—
Cpll,É, CTpaCTB—CTpTB, CA\ÉpTB

—

CA\pTB, CAa-Ka—CABa, CK/A-TH-TIAB—CTAB-

* ír O
r

rpO-H-U,a— Tpll,a, TpMÉNK TpOHMÍNX, TpH-CR/i\TK—TpTX, TpM-CR/.V
rt '

TO-I—TpTOI.

Oy-MH-TIAB OyMTAB, OVf-Mf-NMKK—OyMNKK, 0\'- llf-NH-U,BI—OyMNL^BI,

Oy-MÉ-HH-MÍCKR 0\'WIÉCKK.
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XpH-CTOCX—XpTOCX, XpH-CTOK£—XpTOKZ, ypH-CTÍ-A-NHNZ—ypTÍ-
amiiriv.

E[apii—u,pu, u,a-pH-u,a—u,pHü,a
7
u,Ép-KOKk— u,pKOBi*, u,ap-CTKo— u,ptko,

Hap-CKÍH— Utp KÍH.

^É-AO-K'fcKX— MAKI&, MÉ-AO-Klsm*— MAMG, MÉ-AO-K^-MÉ-CKÍH— MAMÉCKÍH,

MÉCTG—MTG, Mí-CTÉHA— MTéNX, MÉCT-HlilH—MTHKIH.

8. §. írásjegyek
,
ékezet

,
hangsúly. A legrégibb ó-szlovén nyelv-

emlékekben az itt megnevezett titlákat ritkán használták
;
a bet-

ket szépen egymás mellé Írták, st a szavakat is ritkán választot-

ták el, (vesd ö. Xphctoamtía V. 1., 10., 11. lapjait), úgy hogy ez a

körülmény megnehezítette a szöveg olvasását
;
a régibb nyelvemlé-

kekben, legtöbbnyire csak egész mondatokat (•) ponttal, néha (f )
ke-

reszttel választottak el; késbb a ía és • : • jelt használták a fe-

jezet végén, néha azonban a mondat végén is; pontot • tettek a

bet mindkét oldalán, midn a betvel számjegyet akartak kife-

jezni, igy keletkezett aztán a~ jegy. A mostani egyházi-szláv

nyomtatványokban a rendes pontozási jeleket használják :
. ,

:

de a kérdjelre a görög eredet ;-t tartották meg.

A hangzók fölötti ékezések, melyek görög mintára jöttek

alkalmazásba, de a melyeknek az egyh.-szláv írásban semmi értel-

mk nincsen, következk
: (

c

) spiritus asper és Q spiri-

tus lenis, ezeket a szavak elején álló magánhangzó fölött hasz-

nálják; pl.
c
ocA/ibJH. A hangsúly jelzésére a XVII. századtól kezdve

szokásba jött a (°) az éles (') és a (') tomp a hangsúly; pl. pána,

pírnál, érw, oycTa. Az ” hangsúlyt a mássalhangzón végzd és

szóközbeni szótagon (pÓ3a, AK*Pk)> a ' hangsúlyt pedig csak a ma-

gánhangzón végzd szótagon használják: ér. Az ' éles hangsúlyt

a hehezet
3

jellel együtt (h'ai) iszo-nak, a ' tompa hangsúlyt a

hehezet
3

jellel (fi) a p o s t r o p h (anocTpo4s&)-nak szokás nevezni

;

ezeket is az egyforma hangzású szavak megkülönböztetése végett

használják
:

pl. hmx (általa), mwx (nekik). A k a m o r a (°) hangsúlyt

pedig többnyire a többes számú alakokban használják, megkülöm-

böztetésül az egyes számú hasonló hangzású alakoktól, pl.

(egy. sz. genitivus) pH3hj
;

és (többes sz. acc. voc.) pfism

„ „ „ macth
;

(többes nm. acc. voc.) macth

„ „ instrumental. a\aaa»úa\ 7»
;
(többes sz. dativus) amaanauk

„ „ nominativus néaSpz; ( „ „ genitivus) néa&t*

Végre az egyh.-szláv írásban elfordul a * jel, mely x-t pó-

tol, pl. GÉ3 = EÉ3&, K == GX, K = K& Stb.



16

MÁSODIK RÉSZ.

9. §. Az ige (rAarÓA*).

Az ige cselekvést vagy állapotot fejez ki. Az ige jelentése

szerint lehet: 1. cselekv átható (

a

khctbhtjahkih ta.), 2. cselekv

át nem ható (cpf^H'm pa.), 3. szenved (ctpaaatíahijjh ta
), 4. visz-

szaható (bo3bpathbih ta.), 5. kölcsönös (b3ahmnbih ta.) pl. 1. mhtaw,

olvasok; 2. a\oam 8, hallgatok; 3. mtého bbjctb, olvastatott; 4. a\o-

akc/a, imádkozom
;

5. spasH bík>tca\, az ellenségek verekednek.

A cselekvés vagy állapot tartama szerint: 1. mozzanatos

(OAH*KPaTHWü pa.) és 2. gyakoritó (a\hopokpathbih) pl. 1. AKHrH #>

emelintek; 2. abhími*, emelgetek.

Ezeken kivül az egyh. szlávban meg kell különböztetnünk

a) a per f e c ti

v

igéket (pa. cosípuiÉNHarw bha<»), melyek azt fejezik

ki, hogy a cselekvés v. szenvedés csak egyszer történik, vagyis

a cselekvésnek kezdetét, vagy pedig befejezését fejezik ki, pld.

namhS, megkezdek
;
ctanS, megállók

; &ai\\b, adok
;
b) i mp eaile c t i v

igék (pa. HÉCOBÉpiníNNarw bha<0, melyek a cselekvést folyamában

fejezik ki, vagyis a cselekvés huzamosságát, folytonosságát jelö-

lik, pl. mhtaw, olvasok; ctok>, állok; AaKb adok.

10. §. Az egyh.-szlávban négy igemódot (nakaohénié) külöm-

böztetünk meg, ezek : 1. a fnévi igenév v. infinitivus (haka. Htonp*-

A'hAÉNNOí), 2. a jelent mód (haka. h3/abhtéabhoé), 3. a kötjmód

(haka. cocAaraTíABHoe) és 4. a parancsoló mód (haka. íiobéahtéabnoé).

Id van: a jelen, múlt, jöv; elbeszél múlt, végzett múlt és

végzett jöv, ezeken kivül a múlt cselekvésnek egyszeri, vagy

csak pillanatnyi tartamának kifejezésére: az aoristos. Az egyh.-

szláv igék ragozhatok az egyes, ketts és többes számban.

11. §. A személyes névmás mint a mondat alanya .

1. >> A3B én, A\ KI mi ketten, A\hJ mi

2. 3 ThJ te, Bki ti ketten BhJ ti

3. a
n/ v

ON*| OHA
j

1

ÖHH
j

<D

N Öha > OH'kj k ketten wfi k
Xíl ÖhóJ Öha 1 OHH J

Az 1 . és a 2. személynél nemi megkülömböztetés nem volt,

a 3. személynél azonban: öhk, öna, önh a hímnemet, öha, ÖN'fe,

ohR a nnemet és önó, öha, önh a semleges nemet jelölte.
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12; §. Az igei állitmány megegyez az alanynyal személyben és

számhaíf (néha nemben is)
;
valahányszor két személyrl van szó,

úgy az alany, mint az állitmány ketts számban áll : 3z mhták>,

én olvasok
;
mei mhtáémx, mi olvasunk

;
bkj mhtáéta, ti (ketten)

olvastok.

13. % Képzésok szerint az egyh. -szláv igék lehetnek a) gyök

igék (KopÉNNWH pa.), b) származtatott igék (hpoh3boanbih ra.).

Az infinitivus (fnévi igenév, hakaohéhií NÉonpÉA’kaÉNNOÉ.)

14. §. Az infi?iitivus végzete az egyh.-szlávban -th. h-th, menni

;

sn-TH, fonni; néc-th, vinni; rpw3-TH, rágni. Az infinit. végzete

hozzájárulhat közvetlenül az ige gyökeréhez, ezek a gyök-
igék.

15.

§.Koa-o-th, szúrni; mht-a-th, olvasni; e1ía-1í-th, fehéredni
;

ak>e-h-th, szeretni
;
av^n-a-tn, váltani. Az infinit. végzete az ige gyö-

keréhez o vagy é összeköt hangzó segítségével, vagy pedig kü-

lönös igeképzk közbevetésével járul : ezek a s z á r ma z t a-

tott igék. Ezen igeképzk (íiphavüta) közül: (a, a, ra, h,

— hS, ob, hb, kib) bármelyik az ige gyökerével együtt képezi az

i n fi ni ti v u s i igetövet (ocnoba, téa\a).

Az infinit. t néha ugyanegy az ige gyökerével, pl. : h-th,

néc-th, ezeknél a gyökér és az inf. t ugyanegy, t. i. h és néc?

általában igy van a gyökigéknél.

16. §. A szerint, a mint a th infinit. végzet eltt mással-

hangzó, vagy pedig magánhangzó áll: vannak mással hang-
zás és magánhangzós infinitiv. igetövek, pl. Aa_TH >

néc-th

igéknél: magánhangzós, néc mássalhangzós infinit. iget.

17. §. A magánhangzós tövü igék az igeképzk elnevezése

szerint felosztanak : a, a\, ra, h, *k tövü igékre, pl. mhta-th (mht-a-

th) a tövü
;
M'bNA-TH, (M'bN-A-TH) /A tövü

;
AI^EH-TH, (aICE-H-TH), H

tövü; 3ÉAÉH’b-TH, (3ÉAÉH-’b-TH) Ü tÖVÜ.

18. §. Az infinit. th végzete, midn az ige gyökérhez járul,

néha hangtani átalakulásokat idéz el, ilyenek:

midn az ige gyökere a vagy t vég, akkor ezen mással-

2
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hangzók az inf. th végzete eltt c-re h a s o n u 1 n a k, pl. ^A^H-bl
lesz kéc-th, vezetni

;
MÉT-TH-bl : méc-th, olvasni

;
(a cth infinit végzet

tehát sokszor föltételez az igegyökérben a v. t mássalhangzót)

;

midn az ige gyökere r vagy k vég, akkor ezen mással-

hangzók az infinitivus -th végzetével -qin végzetet képeznek, ezek

a -ipH vég igék: (mert r, k, \ -f- t = qj*)

pl. Mor-TH = iWoipn, tehetni; íiék-th = napú, sütni; Kpíy-TH

— KptqjH, dobni.

19. §. Igetövek. Az egyes igealakok képzésénél általában

két igetövet szokás megkülömböztetni. Az els az infinitivu-
s i-t, a második pedig a praesens-t. Az elst, mint emlitet-

tük, az infinit. th végzete elhagyásával, pl. infinit.-t

A'b^a
;

u.B'fcc-TH, infinit -t qirkc
;
a praesens-tövet a jelent mód

praesense többes számu 3-dik személyragja elhagyásával kapjuk,

pl. A^a 'WTX praesens-t A’kM
;
qK’kT-STx praesens-t utB'fcT.

20. §. Egyszer igealakok, a) a fnévi igenév v. infinitivus,

pl. MHTd-TH, olvasni, b) jelen id miTd-w, olvasok, c) elbeszél

múlt id, pl. MHTa-yx, olvasok vala, olvasék, d),jiqristos MHTd-yx,

olvastam (egyszer t. i.), e) fel^zólitó-mód hht4-h, olvassál, f) cse-

lekv ragozhatlan melléknévi igenév hht4ax, MHTdAd, mht4ao, a ki

olvasott, g) cselekv jelen idej melléknévi igenév, pl. mht4-a,

a ki olvas, h) cselekv múlt idej melléknévi igenév, pl. mht4-kx,

a ki olvasott; i) szenved jelen idej melléknévi igenév, pl. mh-

TdfMx, á mi olvastatik; k) szenved múlt idej melléknévi ige-

név, pl. MHTd-Hz, a mi olvastatott.

21. §. Összetett igealakok, a) a jöv id, pl. k$a$ mht4th,

haumx MHTdTH, ct4n$ MHTdTH, olvasni fogok; b) a múlt id pl.

MHTddx 6cmk, olvastam; c) a végzett jöv id, pl. mht4ak e$a$>

olvasandok
;
d) a végzett múlt id, pl. mht4/\k K'fcyx, olvastam va-

la
;
e) az öszszes szenved alkatú igeragozás alakjai; f) a körül-

irt cselekv alkatú igeragozás

22. §. A jelent mód jelen ideje képzésénél háromféle sze-

mélyragokat kell megkülömböztetni; 1. az archaismusokat, vagyis

a legrégibb személyragokat, 2. az ó-szlovén személyragokat és 3. az

egyh.-szláv nyelv mostani igealakjaiban elforduló személyragokat.

*) Az ó-szlovénban pedig r, k, y -f- t = hit
;

mop-th —
MOUITH

;
ÍIIK-TH — IIÉUJTH

;
Kp’fcy-TH — KpíUJTH.

A jelenik
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A jelentomód jelen idejének személyragjai.

Sze-

mély Archaismusok Ó-szlovén ragok
Mostani

egyh.-szláv ragok

Egyes

szám

1 aik /í\, l/Yv 8, w

2 fH LUH LliH

3 Tk Tk T*k

Ketts

szám

1 K'fc B't KA, B'fc

2 TA TA TA, T't

3 TA TA TA, T'k

Többes

szám

1 ai'k M'K AÍTx

2

3

TE TE TE

^Tk, Í7Í\Tk, ATk,

f/ATk

/í\Tk, töfxTk, ATk,

L.\Tk

8tT*, fOTT*, AT^,

ATI

2J.
§. Az archais mus o k most is feltalálhatok: ec-Mk,

(hfá, sum(i)) vagyok
;
kís-mk, tudok; adok és eszem

igéknél; ezeknél a személyrag közvetlenül a gyökérhez járult,

pl. K'fc-MK, K'fc-CH stb.

24. §. Az ó- szlovén személyragok régibb templomi könyve-
inkben fordulnak el, a mostani egyh.-szláv nyelvben az ^ és & orr-

hangok helyett a személyragokban a tiszta magánhangzók léptek

és pedig ^ helyett 8, & helyett a
;
a ugyan megmaradt Írásban (>k,

m, ui, 4i után pedig a, pl. KpmiaTx), de kiejtése: m — já; Tk sze-

mélyrag helyett tx lett) A személyragok az összeköt (é) hangzó

közvetítésével járulnak az infinit. thöz, pl. hec-e-ujh, mely azon-

ban a II. ragozásnál hasonul. Az egyh.-szlávban Ka és Ta a him-

és semleges nemet, Kk és Tk a n nemet jelöli a ketts számban.

2*
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Jelen id. Praesens. Narro^ijjíé KpiM^a.

Infinit. rAaróaa-TH, szólni
;
héc-th, vinni

;
tkoph-th, ten-

ni; KpHqá-TH, kiabálni.

Egyes szám.

1 . ragozás. 2. ragozás.

1 . raaróaio (níc-S) tkop-io (kphm-S)

2. raarÓA-ímH TBOp-HUiH

3. raaróa-ÉTz TBOp-HTX

Többes szám.

1 . raarÓA-iMx TKOp-HMfc

2. raarÓA-ÉTÉ TKOp-HTÉ

3. raarÓA-WTz (héc-Stk) TKOp-ÁTX (KpHM-ÁTX)

Ketts szám.

1.

2.
1

3 %
J

raarÓA-íKa, a-fe (nn.)

|

raarÓA-ÉTa, T-k (nn.)

TKOpHKA, K’b

TKOpHTA, Tli.

Faarcai*, szólok; rAarÓAéuiH, szólsz stb. raaróaioTx szólnak.

25. §. A jelen id képzése szerint az igéket két ragozási

osztályba sorozzuk. A II. ragozáshoz tartoznak az h infinit. tövü

igék, ezeknek személyragjai az összeköt (é) hangzóval, mely a

np^flurra-val hasonul: k> ($)hujh, stb. a\tx (át*): a többi ige mind

az I. ragozás szerint ragoztatik, személyragjai az összeköt hang-

zóval: 10 ($), iuih,...iotx (Stx);

io és k»tz, illetve atx végzetet vesznek fel a magánhang-

zós infinit. tövü igék
; $, Stx, illetve atx végzetet a mássalhang-

zós és n$ infinit. tövü

26. §. A jelen idt az mfimtivustól képezzük, es pedig:

1. A magánhangzós infinit. tövü igék az infinitivus th vég-

zetete helyett az egyes sz. 1. személyben io, a többes sz. 3. sze-

mélyben pedig wtx illetve /ftTK végzetet vesznek tel, mig a t
magánhangzóját majd megtartják (a, a, % n$ tövü igék), pl. mh-

TA-TH: MHT4-IO, MHT4-ÉUIH....MHT4-IOT rh
;
M’bH/ftTH : M'bNAUO, AVfcHA\-fUIH,

Ml\M/ÍV-IOTX
;
3ÍAfHlí-TH: 3íAfHÍi-K>, 3ÉAÉN'b-ÉUJH...3éAfN'fe-IOTX

;
^KHrHS-TH :

,A,KHr-H-S, AKHr-H 'ÉU,H - AKHr 'H'^TX
?
majd pedig a npHAvfe'ra az ösz-

szeköt (í) hangzóhoz hasonul (h, K (gyökigék) (o) m tövü igék-

nél), pl. YK4AH-TH
:

ykaa-io, x’K4ahuih...yk4a-a\tr, (mert ymah-i^uih —
yKAAH-HIJIH éS yKAA-HUJH)

;
l
TOpl£-TH : rop-IO, rOp-HUJH... rOp-/i\TK

;
CTOM-

th: cto-io, cto-hujh... cto-/í\tx.
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2. Midn az infinit. t óba v. éba végzetü, akkor az óba —
$ (oy), az éba pedig lo-ra rövidül a személyragok eltt, pl. cK-

TOBA-TH : C'KtS-W, ckTS-ÉUIH... ckTS-IOTX
;

OlfTpÉHÉBA-TH : 0\'TpÉHIO-IO,

OlfTp ÉH 10- É LUH . ..OyTp ÉN 10-IOTX

.

3. Az a, a\, ra, % h infinit, tövü igéknél a t végs ajak, vagy

foghangja a személyragok eltt (a h hatása alatt) lágyul és pedig

az I. ragozásnál minden személyrag eltt, a II. ragozásnál az

egyes sz. 1 . személyrag eltt.

E—EA : AIOEH-TH—AIOE-A-IO, AIOE-HUJH—AIOEATX,

m—ma: ^pÉM-a-TH—ApÉM-A-w, A0ííU-rt-ímH“
B—BA: AOB-H-TH—AOB-A-IO, AOB-H1UH—AOB-MTX;

n—nA: Koyn-H-TH—Koyn-A-io, Boyn-uuiH—Koyn-MTx,

hasonlóképp a foghangok is:

A lágyul >KA-re : CTpa^a-TH

—

ctpawa-S, ctpa>ka-éuíh—CTpa^-STx,

3 » >K » rp03-H-TH—rpO>K-$, rp03-HUJH—Pp03-MTX,

c » lu » nHC-a-TH—num-S, nnm-íLim

—

uhuj-Stx,

T » ip » HACBJT-H-TH—HACBIlJl-8
,
HACMT-HLUH—HACBJT-MTX.

4 . A a és ia tövü igéknél ezen hangzók a szémélyragok

eltt ém, éh, ai\, H-re bomlanak szét, pl. kaáth—kaéh-8
,
kaén-íujh

—

KAÉHSTX, raTH—6M-AI0, 6MAÉU1H—6MAL0TX.

5. A mássalhangzós tövü
(
3th, cth végzetü) igék a tiszta

thöz az infinit. végzete helyett : 8
,

éulih...8tx végzeteket vesznek

fel, pl. héc-th : hic-8
,

néc-éujh — héc-8tx
;
rpM3-TH : rpM3-8, rpus-ÉWH

rpw3-8Tiv
;

a cth végzetü igéknél azomban a tiszta tövet kell helyre állítani,

pl. íiaéc-th (tiszta t nAÉT-), tehát: nAÉT-8
,

haét-éuih — naét-8tx.

6 . A a és h tövü igék megelzött >k, m, ui, 141 mássalhang-

zóval a II. ragozás szerint ragoztatnak, pl. rpkiuu-TH : rplniJ-8
,

rpkw-HuiH — rpkui-ATx
;

kphma-th : KpHM-8, kphm-hujh — kphm atx.

7. A 141H végzetü igéknél a tiszta t helyreállításával 8
,
éujh

— 8tx; mi közben a t r torokhangja az egyes sz. 1 . személy

és a többes sz. 3. személy kivételével >K-re, a t k torokhangja

M-re lágyul pl.:

pÉ-l|JH
;
(pÉK-TH) PÉK-8

,
pÉM-ÉUJH, pÉM-ÉTX — PÉK-8TX.

MO-LJJH (MOr-T«) MOP-8
,
MO>K-éLUH, MO>K-éTX — MOP-8TX.

27. §. A jelent mód jelen ideje eltt sokszor áll a &a (hogy,

hadd) kötszó; üi\it kto x’Óljjétx no MHk hth,
t\ a wbép>kétca\

céeé h BÓ3AHÉTX KpÉCTx cbóh, h no Awk pp/A^ÉTx
;
Ha valaki utá-

nam akar jönni, tagadja meg önmagát és vegye keresztjét és jöj-
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jön utánam. Itten a<* wképwétca céké (tagadja meg magát) : con-
junctivus.

.Ragozzuk a jelen idben : K'kpoKaTH, hinni; APfA'^TH
>

szu-

nyadni
;

ciiáth, aludni: x'OT'kTH, akarni; c^ath, magot vetni (rkio);

TKopHTH, tenni; aobhth, vadászni; ot/VkuiHTH, vigasztalni; nÉipH,

sütni
;
noAAPÁTH, tenni.

II. * Pálija >ké kch: tw ah o^kw écn Ghx Eóhüh; ohx >ké kx

HHiWTv píMÉ : KhJ P A A P Ó A É T í, MKW A3X 6CA\K (IoAHH. XXII, 70.) itt Ó-

JKÍTA AH Í1HTH MAUJS, A3X HA\AA\X flHTH, HAH KpÉI|lÉHÍÉMX, HA\>KÉ

A3X Kp64Ja»^C/5\
?
KpÉCTHTHCA/, PAAPOAACTA 6A\$ *. A\ ó >K é K A (MaT. XX, 22).

mh érvv ha NHijjar* npHSHpÁÉT'fc, irk^KAH épw h cn kjtá é T'fe chki

MAKIsMÉCKÍ/A (IIc. X, 4). H AlJJÉ KTO KAA\A p É H É T X : MTO TKOpHTA CÍÉ
;
pU,KÍTA,

m kw r^K tpékSétx e (MapK. XI, 3). íImhhk, paapóaio káaxx (Ioahh.

Xir, 12.) ThJ paapóaéuih, mkw u,ÁpK gcmk A3x (Ioa. XITIII, 37). E p 8 1 t a

AH, MKW A\OP$ CÍÉ COTKOpHTH (dlAT. IX, 28). E ^ p $ 10 P^H H HCnOBk-

A$W, MKW TKJ 6CH ROHCTHHHS XpHCTOCX, GÍÍX EpA WHKAPW (MOA.

IIpHM.). GAXOTpHTÉ KpAHX, MKW HÉ C’Utx, HH JKHSTX: HMJKÉ H'kCTK

COKpÓBHljJA, HH JKHTHHU,K1, H EPX IIHTÁéTX H^X (d$K. XII, 24). 0\'HH-

TÉAIO, yÓljJÉKA, Aa 6>KÉ AljiÉ npÓCHKA, COTKOpHUJH HAAVA. OHX >KÉ pÉMÉ

HA\A : MTO y ó Lp é T A, Aa COTROplO KAMA (MapK. X, 35). MKOKÉ 0\'KW

COKHpiwTX nAÉKÉAhJ, H OPHÉAXX COÍKHPAIOTX
;
TAKW E8Aítx KX CKOHMA-

híé k'I^ka cépw (Mát. XIII, 40). \\it kto yóipíTx no Aurk hth, Aa

W K É p >K É T C ^ CÉKÉ, H K03AXÉTX KpÉCTX CKOH, H nO A\Hk rpA^f TX
(Mát. XITI, 24).

Kötszók, h — és, is; >ké — pedig, is. H nocaa parki ckow\

Es elküldé szolgáit. htv >ké pémé hmx. 0 pedig mondá nekik. H
A3x npiHAÓx’x. Én is eljöttem.

h és /Ké használata az egyh.-szláv nyelvben sokkal gyako-

ribb, mint az él szláv nyelvekben, h a mondat els, >ké a mon-

dat második helyén szokott állni.

oyKw — tehát, és igy, e szerint, ehez képest. Eo3a\hté oyKw

ív hépw taaáhtx, h AaA”TÉ ha\Si|jéa\S a«c/atk taaahtx. Vegyétek el tehát

tle a talentumot, és adjátok annak, kinek tiz talentuma vagyon.

oyKw, kötszót nyomatékosság kifejezése végett is használ-

ták. GhX OyRW MAK'KméCKÍH HAÉV'K, M KO>KÉ HCTK nHCAHO W HÉA\X, PÓpÉ

;ké HÉAOK’kKS toa\S, ha\h<é chx HAK'kMÉCKiH iipÉAACTCM. Az ember fia

* Az egyli. -szláv olvasmányok magyar fordítását a nyelvtan végén
találja az olvasó.
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megyen (ugyan), a mint meg van Írva róla, jaj (pedig) azon em-

bernek, a ki által az ember fia el fog adatni. — Ily értelemben

tehát sem az o\'ew, sem a >ké kötszót nem kell fordítani.

so (heo) — mert. pipíTz eo HpoA& HCKdTH ótpomIté. Mert

keresni fogja Herodes a gyermeket.

oysw, eo és kötszók a mondat els szava után szoktak állni.

raKw — mert, minthogy. Mkw teoé ecrw u,apcTKo. Mert tied

az ország.

mkw — hogy. KhJ raaróam, ítikw a3x gcme. Ti mondjátok,

hogy én vagyok.

mkw — mintegy, körülbelül. Mkw twc/mpki. Mintegy

két ezerén.

hko>kí — valamint, a mint. Mko>ki eo3aioeh mm OTéu,x, h a3x

K03/uoEHyx sacx. Valamint engem Atyám szeret, én is szeretlek

titeket.

Elöljárók, kx — hoz, -hez Dativussal. Kx ÍhcScS npíH^óujd.

Jézushoz jöttek.

Ha, -on, -en; -ra, -re. ex -bán, -ben; -ba, -be.

na és ez e kérdésre hol ? Praepositivussal, e kérdésre hova ?

Accusativussal. Ha pas£, a szolgán
;
na pasa, a szolgára. Rt* érr-

mtx, Egyptomba; ez énhrrfc, Egyptomban.

Ezenfelül más értelemben is elfordulnak

:

na — ellen Accus.-sal. Gob'Ktz coTzopHuia Ha IácSca. Ta-

nácsot tartottak Jézus ellen.

Ha- (Aaa\ helyett) Accus.-sal. Ha naAÉHií h Ha boctíhíé mhó-

ruMx ez Hsam. Sokaknak esése és emelkedése végett Izraelben.

ez — helyett) között értelemben, Praep.-val. Raa-

rocaoKgHHa t ki ez ^éhí^z. Boldog vagy te az asszonyok között.

H TKJ RHAAÉÉMÉ HHM’ÜAXZ /Ké MÍHUJH 6CH Elv BAd,A,ÚKayx
Ehiyz. És te Bethlehem semmivel sem vagy kisebb Juda feje-

delmei között.

ez — (^aa\ helyett) Accusat.-sal, részére, számára, végett

jelentéssel. RSnáma céa ckSa^ hhmé kx norp^EdHif cTpannkiMz,

Megvették a fazekas mezejét az idegenek temetése végett.

ez Accusativussal a cselekvés czéljának kifejezésére. Go-

rp'fcwHX’x ex tA. Vétkeztem el 1 e ne d.

no — után Praep.-sal. Fpa\^H no MH'k ! Jöjj utánam
!
(Kö-

vess engem.) H no hémx H^ócTa oyqéHHuw erw, Utána ménének
tanítványai.
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no — szerint Dat.-sal. IIo Rkpk Rdio k$ah ríma. Hitetek sze

rint legyen nektek (ketts sz.)

28. §. A »EhiTH« (lenni) ige egyszer alakjai.

Jelen id.

Egyes szám. Többes szám. Ketts szám.

Himn. és sémi. n. nn.

1. a3x 6Cmk, vagyok MhJ éCiWhJ écRa, écMa écak, ecwk

2. Tbl 6CH RhJ 6CTí
I

3. OHX, OHa,OHO 6CTR Ohh, ónk cStk
lecTa écTk

Ugyanígy ragozzuk nkcMR, (hí scmk) nem vagyok, igét is

HkciWK, nkcw stb., de a több. sz. 3. személye: hí c$tr.

Aoris t o s.

I alak.

Személy Egyes szám. Többes sz. Ketts sz.

1. Bhiyx valék (lettem) Eríxomz Bú^oRd (k), RÚcRd (k)

2. Bhj BhJCTí I

3. HhícTh Eúuia
|BwcTa (-fe)

II. alak.

Személy Egyes szám. Többes sz. Ketts sz.

1. B'kyz valék (egyszer) BkyoMR EkyoRa (k), ekcRa (k)

2. Bk BkcTí 1

3. E£ E-guia
J

G 'KcTa (*)

Elbeszél múlt id.

Személy. Egyes szám. Többes sz. Ketts sz.

1. BAy*, Ek^z BAyOíWR EAjifORd (k), EAcRd (k)

2. EAují, Ekmí Báctí )

3. Báují, Bkuií BAyS, EkyS
j

^CTa (*)

1. valék, 2. valál, 3. yala stb.

Jöv i d .

Személy.

1.

2

3.

Egyes szám.

Esa$ leszek

BSaíhih

fiSA^ra

Többes sz.

BSa*m*
BSa^tí

ESa^tk

Ketts sz.

B«AÉKa (k)

BSA^Ta (k)

E$a*™ (k)
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Felszólító mód.

Szem. Egyes sz. Többes sz. Ketts szám.

1. — eSaíavb. legyünk k legyünk (ketten)

2. eSa« légy eSahtí legyetek eSa^m^) legyetek „

Jelenid:

Melléknévi igenév.
Himn. Nn. Sémi. n.

ÍCBJ (cSIJJr) CSljJH (cSLpí)l

lCbJH (cSljJÍH) CSipA/ft CSLJJíí
|

leV0 *

ÍEBJBR (ebÍBUJR) EKJBÜJH EBJBR (eBJBUJí)|

Múlt id:
jghjBhiH (ebíbujíh EBÍBinaa\ ebíbuiííJ

a ^ vo^‘

IeSa$4J* eSa$4JH eSa^T*
\Jöv id:

j
K^mm eSa^ü1^ eSa$i|J«j

a *eeü(^‘

Egyes sz.

Többes sz.

Ketts sz.

Ragozhatlan melléknévi igenév.

Himn. Nn. Sémin.

EBÍAli, EBiaa EBIA, 1 csak az összetett

E BJ A H igealakokkal jön

EBÍaa ElviAH EBÍAA j el.

29. §. A segédige állítmány a jelent mód jelen idejében

is kiteend. 3R gcmb F^b Bóra tbóh. Én vagyok a te Urad Is-

tened. Rhj 6cté cb-Etr Mips. Ti vagytok a világ világossága. Ötmí

hálur, ecH Ha híeích. Mi Atyánk, ki vagy a mennyben. Gaóbo

tboí hcthha é'cTK. A te igéd valóság.

III. Haía ah é c h tki • h raaroaa : h *£ c ai b (Ioah. I, 21.) ) MÍpa

Hí CSTh, MKO>Kí H A3R VV MÍpA HÍíCMK (IOAH. X\TII, 16.) Rr TíMHHUj'b

eííX’r, h npíHAÓCTí ko mh'R (Mar. XXF, 36). H érAa ebíctba*nb,

npH3Ba oyMíHHKH cbo£ (ASk. FI, 13.) R £ >kí 3pÁKR érvv íakw móahí/a,

h wA’bAHi'í érvv eIsa íakw cnlrR (Mát. XXFIH, 3.) H érAa ckoh-

MaBáuiacM A»if nATAÉcATHHu,w, Bima bch Enan 6AHhoaSujhw BKSn'fe

(^
,ka\H.*II, 1). Íhcr >kí pímí : ,\Ka A^whhka k ^ c t a 3aHM0AÁBu,S H'k-

koímS (RSk. FII. 41.) H hí no3Ha érvv, E'kcT'b eo pSivk érvv, íakw

pSLVb Hcára EpÁTa érvv KocMÁT'fc : h EarocaoBH ér (Ebit. XXFII, 23).

Mkokí eo ebíctb bo ah” Hvvíbbi, tákw eS a *tr h npHiuíCTBíí Ona

MAB'KMíCKarw (dlaT. XXIF, 36). Rr HanaA'b E'k Gaóbo, h Gaóbo eí:

kr ErS, h ErR e^ Gaóbo (Ioah. I, 1.) Orpá^R >kí bíaih e á hí í Ha

BC’kyR m^R II. 44). H oycTpíMHcav ctáao no EpírS bty MÓpí

:

sAyS >kí íakw ak^ tbícmijjbi: h ovpronáyS br MÓpH (dlapK. F, 13).
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H pfMf éwS Íhck : íÍíwhhk rarÓAio tékIí, ^híck civ a\nók> k$a éi1jh k&

paw (ASk. XXIII, 43.) O^mmtíak*, Kor&'a o\;ew ci£ k$a$tx. (A#k. XXI.

7.) BáíV\Tv KO Tl^a, H K hJ K$AÉTÉ Mn£ KB CKJHbJ H AfimpH (2.

Köp. n, 18).

Kötszók. érAa (KorA^) — midn, mikor. TorA<* — akkor.

OymmAio! KorAa o(;kw cí& eSa#™ ? Mester ! mikor lesznek ezek?

érA^l npo3AKÉ TpaBa h nAÓA* cotkoph, TorAa raKHUiacA h nai-

kéaíé. Midn felntt a vetés és termést hozott, akkor fóltetszék a

konkoly is.

érAa kötszótól meg kell külömböztetni saA — váljon, — e ?

kérd szócskát; ámbár erAa is elfordul ez utóbbi jelentéssel.

Sa<* saVíio noA^CTR 6A\$? Váljon kígyót ad neki?

Elöljárók
. a* — Génit.-val.

fi) — -tói, -ti Gíen.-sal, fi) kóctwkx coanua a* 3ÁnaA*. Nap-

keltétl nyugatig.

fi) (h3& helyett) -ból, -bi jelentéssel is elfordul, fi) émrra
K033Kájf^ ckma MOfro. Egyptomból hivtam meg fiamat, fi) iiaoak

ü\'x no3HaÉTÉ. Gyümölcseikrl (gyümölcsük szerint) ismeritek meg.

fi) sokszor a birtokos jelz jelentését fokozza. Sahna mépta

hé npÉHAÉTx ív aaKOHa. A törvénynek egy jottája sem fog elmúlni.

fi) a szenved alakú igék melletti Instrumentális helyett.

\a npocaaBHTC/A w m a k ’k k k. Hogy dicsittessék az emberek által.

IIopSraHx kkíctk ív koa^kk (koa^bki, boa^kamh helyett). Kijátszatott

(kigunyoltatott) a bölcsektl.

St elfordul (kx, no npHMHHk helyett) -bán, -ben, okáért,

miatt, jelentéssel is. Hé noKHNÉH* ecMh ív k p o k é céhv npÁBÉAHarw.

Nem vagyok hibás ezen igaznak vére miatt.

ck, -val, -vei, Instr.-val ^héck co mnóio e$aéujh kk paú. Ma

velem leszel a paradicsomban. Ghe epátoa\&, ck céctpóio, ck aioa-

a\h a fivérrel, nvérrel, emberekkel együtt.

30. §, Az aoristos képzése.

Aoristos.

Személy. Egyes szám. Többes szám.

1 . IIéc-o-x** Xkaah-jck HéC-Ó-XOMK XKAAH-JfOMR

2. Héc-é Xkaah Héc-ó-cté Xkaah-cté

3. Héc-é Xkaah HéC-Ó-IJJA XKAAH-UIA
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Ketts szám.

1. HÉC-ó-yoza (*k) XRaaá-yoRa (*fc)

2. h 3. Hfc-ó-CTa (
rk) XRaaá-CTa

(
r
k).

mcóyz, vittem (egyszer)
;
yRaaáyz, dicsértem (egyszer)

Az aoristost az infinitivusi tbl képezzük.

1 . A magánhangzós inf. tövü igék aoristosát úgy képezzük,

hogy az aoristos végzeteit közvetlenül a thöz illesztjük az in-

finit. th végzete helyett, pl. ,vfeAd-TH, A^á-yz, A^a, A^á stb.,

miközben az egyes sz. 2. és 3. személyben csak az iníinit. t
marad.

2. A mássalhangzós tövü igék aoristosa képzésénél az inf.

th végzete helyett az aoristos személyvégzeteit az o összeköt

hangzó közbevetésével illesztjük a tiszta thöz, az egyes sz. 2.

és 3. személy ezen esetben e végzetet vesz fel, pl. réc-th (rí^-

th) igébl: RÉ^-ó-p;, RfA"^ stb.

Itt még megjegyezzük, hogy a 41H végzetü igéknek tiszta

tbeli r mássalhangzója >K-re, a k pedig q-re lágyul a 2. és 3.

személy e végzete eltt, pl. nt-ipH (hsk-th): riÉK-ó-yz, íiém-é, neq-e,

néK-ó-yoMz stb. = Moipn: Mor-ó-yz, avo>K-e, Mor-o-yoMz stb.

Néhány ige az aoristos egyes sz. 3. személyben tz személy-

ragot vesz fel, pl. HaqáTz, np'iATz; nana, npiA helyett.

Ragozzuk : cná-TH, íí-th (H^-o-yz), raaróaaTH, trophth, Na-

nácTH (Hana^TH), ctoAth, téiph, pfipá, ré3th, wéiph (>kíp-th), récth,

nácTH (na^-TH) esni, nácTH, legeltetni, a$h8th, igéket.

31. §. Az imperfectum (elbeszél múlt, rpéma npÉyo^aupÉÉ)

képzése.

Imperfectum

Egyes sz. Többes sz.

1. Faróaa-yz XRaaÁ-y^ rivróaa-yc>a\z XzaaA-yo.wz
2. raróaa-ujÉ XRaaÁ-iUÉ raróaa-CTÉ XzaaA -cté

3. raróaa-uiÉ XRaaA-im Faróaa-yS XRaaA-yS

Ketts sz.

1. Taróaa-yoRa (’fc) XRaaA-yoRa (”k)

2. raróaa-CTa (*k) XzaaA-CTa (*b)

3. Faróaa-CTa (-k) XRaaA-CTa (-k)

raróaayz, szólok vala
;
yRaaÁyz, dicsérek vala, dicsérék.
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Az imperfectumot is az infinitivustól képezzük.

1. Az a tövü igéknél az ímperfectum személyvégzetei a tiszta

thöz járulnak, pl. w^oakKaTH : wA^ksá-yx, ív^sakKá-uiÉ stb. töb-

bes sz. 3. személy w^oakRá-yS.

2. A többi igék az imperfectumot a\-yx, a\-wé, a\-ui< stb. vég-

zettel képezik, a mely végzetek a mássalhangzós tövü igéknek

tiszta tövéhez járulnak, pl. nécth : NÉC-Ayx, héc-Aujé stb., ezenfelül

a ipH végüeknél a tiszta t k mássalhaogzója M-re, r pedig >K-re

lágyul, és helyett a-t szokás Írni, pl. Kaíipw (RaÉKTH) — RaÉM-á-yx, j

KafM-á-ujÉ stb., Moipn (aivor-TH) — a\o>K-á-yx, mcok-í-ujé stb.

3. Az Ímperfectum Ayx, Aliié stb. végzetei a magánhangzós

tövü igék igeképzivel (npHMkTa) összefolynak, pl. ysaan-TH —
ysaa-Ayz, yuaa-A-WÉ stb., yoTk-TH — yoT-ÁyTv, yoT-AuiÉ stb., mi- i

th — ni-Ayx, íií-Aujé stb.; de az ajakhanggal megelzött magán-

hangzós tövek a npHA\kTa-t a-re lágyítják, pl. aioeHTH — aws-

a-Ayx, awK-a-Á-ujÉ stb.

4. A tben lev ra és a\ alkotó részeire (éh ém) bomlik, pl:

mth — eai-a-Ayx, éav-a-A-WÉ stb., KaATH — KaÉN-Ayx, KaÉN-A-

me stb.

Ragozzuk: tkophth, th, aoRHTH, íiommhíth, o\'mhth, AkaáTH

igéket.

32. §. Ha összehasonlítjuk az Ímperfectum és az aoristos

idragját (az idrag y, a mely c és m-re lágyul a személyragok

eltt)

:

Szám |Szem. Aoristos ímperfectum

Egyes
sz.

1
|

(x*). 0) — (x)» — (x) *

2 —
É M «

3 — f (Ul) 1

Ketts
sz.

1 (X) — 0) - RA, Klí (x) — (») — *<»,

2 (c) Ta, Tk (c) Ta, Tk

3 (c) Ta, Tk (c) Ta, Tk

Többes

sz.

1 (x) — («)
-

(X) — (°)
~

;

2 (c) TÉ (c) TÉ

3 (ui) a - (x), *

Azt találjuk, hogy az alakjaik az egyes szám 2. és 3. és

a többes sz. 3. személy kivételével egyezk.
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Jegyzet. Az imperfectumban az ó-szlovénben a segédma-

gánhangzó a mássalhangzós tövü igéknél ka (NÉC-ka-Yz), az a és

k tövü igéknél aa (Aka-a-a-yx, ropk-a-yx), az h tövü igéknél pe-

dig raa (w-j-a-f-a) (a\oa-raa-yx, aiOEA-raa-yx) volt, ezek összeolvadá-

sából keletkezett az ayx és /i\yx végzet.
~~~~~~

33. §. A cselekvés idtartamára vonatkozólag azomban megkell

jegyeznünk, hogy az aoristos alakjaival az elmúlt cselekvés-

nek vagy egyszeriségét vagy csak pillanatig tartását szokták ki-

fejezni. Ellenben az imperfectum az elmúlt cselekvésnek huza-

mosságát vagy ismétldését fejezi ki, pl. H oycTpÉMHCA cta^o no

cpÉrS bx MÓp*: EAyS >ké mkw Twc/íujjbJ: h oyTonáyS bx MÓpH.

És a nyáj a parton a tengerbe rohant; vala pedig mintegy két

ezer és megfulának a tengerben. Mapía wé dáar^aAHNa h Mapía

Íwcíéba 3pArrk, r^k ér noaaráyS. Mária Magdolna pedig és Jó-

zsef Máriája nézik vala, hová tevék t. raaróaa éa\$ Híaátx : mt
ecTB íícthha ? Mondá neki Pilátus: mi az igazság?

IV.MkOWÉ B03AÍ0EH A\A OtéU^X, H A3X B03AI0EHyX BACX : KSAHTÉ

BX AIOEBH MOÉH. lJJÉ SÁnWBk^H MoA COBAIO^ÉTÉ, npÉKSAÉTÉ KX AIOEBH

MOéH : ÍÁKO>Ké A3X 3ÁnWK'b
|
A,H OtU,A MOÉríV COKAIOAX’X, H npÉBWKÁlO BX

érw aióebh. GiA raróaayx bámx, ^a pá^ocTk moA bx bácx b

h pá^ocTB Barna hcíióahhtcm (IoaN. XV. 9). Péhé IIétpx : cé, mbj w-

CTÁBHyoa\x bcA h no téb'Ü (flS'k. XVTIII, 28.) Hé bej a\éné

H3 BpácTÉ, no a3x h 3 b p á y x bácx (Ioan. XV, 16.) &3X o f c H é X X, H

cnáyx, BOCTÁyx, mkw 3acT$nHTx mA (IIc. Hl, 6.) Tor^a WBk-

ipáiOTB 6A\$ npáBÉ^NHuu, raaroaioLpÉ : r%H, Kor^,a ta b h a k y o m x aa-

MSipa, h HannTÁyoMx
;
hah ^KÁ^K^Sipa, h NanoáyoMx (Mát. XXV, 37).

H HSKI^ÓCTA 0\fMNKA ériV, H n p i H A ó C T a BO rpá^B, H VVBp'bTÓCTa, ía-

ko^é pÉMÉ íÍMa : h ofroTÓBacTa nácyS (MapK. Xllf, 16). P§u/b tboh

coTBopncT’b a\A, h cos^ácT'b mA (He. GXlfHI, 73). ér^,á npo3^Bí

TpaBa h naó^B cot Bop h, Tor^á raBHinac/s\ h hajaié (Mát. XIU, 26).

Kk >KÉ é^HNX W 0\fM6HHKX érw B03AÉH<A\ HA AONk ííicOBk, érÓ>KÉ A 10 E-

a

A

in é Iiicx (Ioah. XUÍ, 23). nncKáyoMx bámx, HHinA/AcácTi: naá-
K A y 0 AIV X BAMX, H HÉ pBI^ÁCTÉ (MaT. XI, 17.) H AIN03H W KopÍH-

cabíiuabihé BkpoBayS H KpÉipaySc/ft (^b/í\H. XFIU, 8). Ma-
pia >ké Mar^aAHHa h Mapía Íwcíéba 3 pAcTk, r^k ér (I. Xp.)

noaaráyS. (MapK. XF, 47).

Kötszók . aqjÉ — ha, hogyha. Hijjé yóipÉiuH, mówéwh mA omh-

cthth. Ha akarod, megtísztithatsz engem.
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di\\( elfordul helyett is. ijjé ^octóhtx bx cSsótS u/b-

ahth ? Szabad-e (méltó-e) szombaton gyógyitni ?

a, no — ám, de. Hé bw méné h3epácté, no Á3b H3Bpáx'R bú.

Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket.

tókmvv oycTN'k éh ^BHsácT'bcA, a rAÁc& éh né caBiniámÉcav.

Csakis ajkai mozogtak, de hangja nem hallatszott.

n o n é >k é -- minthogy, üonéwé cotbophcté cíé ahnoavS vv

nh\'z. Minthogy megtevétek egyiköknek.

hah — vagy. Hah kto 6Ctb vv bacx héaob^kx? Vagy ki az

közületek, az emberek közül ?

A jöv id (futurum I. bpémav) képzése.

Szem. Egyes sz. Több. sz.

1. COTBOpíO E$A$ í NÉCTH, COTBOpHAVR B^ÉMB i NÉCTH

2. COTBOpHUIH BSAéIÜH l JlfBAAHTH COTBOpHTÉ E$A ÉVÉ
J
^BAANTH

3. COTBOpHTfc BS^ÉTÍV
(

COTBOpÁTX E^A^K (

coTBopio, megteszem; s$a8 nécth, vinni fogok
; e$a# XKaA ”TH >

dicsérni fogok, stb.

34. §. Az egyszer jöv id (cotbopio) személyragjai azono-

sak a jelen id személyragjaival
;
ezt a jöv idt képezik a per-

fectiv jelentés igék, melyeknek összetett jöv id alakjuk nin-

csen, pl. H>KÉ VVBÉp>KÉTC/í\ MÉNÉ ílpÉA MÉAOBlSKH, VV B É p T $ C WV érVV

h A3 Tv npÉA Otu,éa\x mohává. A ki megtagad engem az embe-

rek eltt, megtagadom én is t Atyám eltt.

35. §. A b $ a $ segit igével és a ragozandó ige infiniti-

vusával (eSa$ ]C
KaA ^TH

)
az imperfectiv igék képezik az I. jöv.

idt, pl. H pémé Fab smíio: na nípcÉ^x tboh\'x o A h th b$a éujh

És mondá az Ur a kigyónak : melleden fogsz járni.

Ragozzuk az I. jövben : aioehth, bo3onhth, A’kaÁTH, hckáth,

B3K1CKÁTH.

V. H A3* >ké tébíí pÁóaio, íákw tw óch IIétp*, h na céavjv káavé-

HH C 0 3 H >K A $ U,ÉpKOBI\ MOlO, H BpATA AAWBA NÉ VV A 0 A k 10 T K Sh (MaT.

xn, 1 8.) Hh, TArOAlO BAAVK : NO ALpÉ Né nOKíÍÉTÉCA, BCH TÁBORA* n 0-

l’HBIIfTÉ (d$K. XIII, 5). QKpOllHIIIH M/A VTCVVPOMK, H VVMHIJlSC/A : VV M kí-

é in n M/iv, h hámé cukra o
\f
b 1\ a ió c wv (IIc L, 9.) H avnó.sh AKÉnpopóixu

KOCTÁhSTX, H npÉAKCTÁTX AVHVVli/SV (MaT. XXIlf, 1 1). 6l|IÉ MAAVV, H

A\íp* KTOA\$ IIÉ OyBHAHIZ AVÉNÉ, Bkl >K É OlfRlí AHTÉ AVM : ÍÁKW A3K >KH-

BSA É^A(k) í NÉCTH,

BSAÉTa(k) I XKaA^TH
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b$, h bei >khbh eS,a,été (Ioah. XI\f, 19). H>ké vvbép>kétcav méhé

npÉ,^ MÉAOB^KH, VVBÉpr$C/i\ 6HV H A3R npÉ^ OtU,ÉMR MOHMR (MdT.

X, 33).

Kötszók, hé — nem, ne. Hé h^h ! Ne menj ! Hé 6ao/vKk>t&

6h. Nem vesznek rajta ert.

ndMÉ — inkáb, jobban. H ímmé CHkra ovfEkaiócA. És a hónál

jobban megfehéredem.

hh — sem. Az ige mellett nem kivan még egy tagadást

(hé tagadó szócskával), mint a magyarban, vagy az él szláv nyel-

vekben. 4IÉ AH HÉ VVnSLjjÁÉTÉ MABkKWMR COrpklHÉHÍ/ft Hpl, HH OtéU,*

báujr vvnScTHTx bamr corp'bniÉHiH baluhx’r. Ha meg nem bocsátjá-

tok az embereknek vétkeiket, a ti Atyátok sem bocsátja meg

nektek a ti vétkeiteket. Hh méhé b^cté, hh Otu,a MOíró. Sem en-

gem nem ismertek, sem Atyámat. (Hu MeHe He 3HaeTe, hh OTii;a

Moero).

Elöljárók, vv — ról, -rl, fell Praeposit.-val. ipÉ a3R cbh-

^'KtéactkSw vv CÉEk, hcthhho 6CTE CKH^'hTÉACTKo moé. Hogyha én

bizonyságot teszek magam. fell, igaz az én bizonyságom. G)

cémr pd3$MktOTR. Errl értik meg.

vv — (ex helyett) -bán, -ben; (cr helyett) -val, -vei; vv íí-

a\éhh (sx hméhh) T^hh. Az Ur nevében. Az Ur nevével.

vv — (
3a helyett) ért. i^ie móahmcav vv pask Eóhüémr. Imád-

kozzunk még az Isten szolgájáért. H3T* ov^moaio tu,á vv bacr. Én
megkérem az Atyát értetek.

Más jelentésben is elfordul: y\,kao so ^óepo co/v/kad w mhí
(Aaa\ méhé helyett). Jó dolgot müveit számomra. raarÓABi, ía>ké d3R

raaróaio bamr, vv cée£ hé raarÓAK* (vvtr céeé helyett). Az igéket,

melyeket mondom, nem magamtól mondom.

Ovj^KÁCR EO VV^ÉpJKáuiÉ fíyjü VV AOEHTEk pBIETv (npo AOBHTES).

Mert félelem fogta el ket a hal f 0 g á s miatt. Hé vv \ a k e k
é^HHk (yaIssomr helyett) >khbr eS^étx HÉdoskKR. Nem csak ke-

nyérrel fog élni az ember.

vv — Accusativussal is elfordul idhatározói jelentéssel.

G)er hóijjk Bcio TpSH^w*^ hhmécó>ké m^omr. Egész éjjel fára-

dozván, semmit sem fogtunk.
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36. §. Az igei állítmány megegyezik az alanynyal személy-

ben és számban (néha nemben is, t. i. a participiummal képezett

idalakok, mint mhtáax eca\k. olvastam, Alapít KHA’kaa érni, Má-

ria látta); és valahányszor két személyrl, két dologról, ketts

testrészrl van szó, az egyh.-szlávban az állitmány is ket-

ts számban áll. így midn 2 vak, 2 tanitvány, 2 fivér, 2

nvér, szülk, 2 kéz, 2 szem stb.-rl van szó, úgy az alany, mint

az állitmány ketts számban áll. ér^a c A a * t x Ohx hak^méckih

wa npTÓali caáKKi ckoéA, cá a étí h bú Ha AK0WHaAÍCATÉ npTA$.

Midn az ember Fia az fenségének székén fog ülni, ti is ti-

zenkét széken fogtok ülni. fifAOK bKa a K a RHH^ÓCTa kx u^p-

kckk noMoaHTHc^. Két ember mene a templomba, hogy imád-

kozzanak (imádkozni). Rx ca'Ea* ki ujíawía >kíhkj, ri>ké kA^S
npHUlAH CX HHA\X VV TaAHAÉH, K M A ’k UJ a rpÓKX, H M KW HOAOJKÍHCi

BhícTK t

’

k a o érw. Követvén pedig az asszonyok, kik vele

jöttek Galileából, 1 á t á

k

a sirt, és miként helyeztetett
abba az teste.

Kevragozás (ckaonéhíé).

37. §. Ugyanazon névszói tbl ragokkal bvült alakokat

esetek-nek (casus, naA^w) szokás nevezni, pl. pacx fnévi tnél:

pasa, pang, pas-fc casusok. Az eseteket a névszó tövéhez illesztett

ragok (végzetek, okohmahi^, hactakkh) által képezzük
:

pasx-a,

pasx-S stb.

Az egyh. szlávban hét esetet (naA^x) kell megkülöm-

böztetni

:

1. Rx HanáA'b coTKopH Rórx hé ko h 36íUak*. Kezdetben te-

remté Isten a mennyet és földet. (Nominativus. A mondat
alanya. Hméhhtéakhkih naAf>Kx.)

2. Rx ha\/í\ T^a hCkihah cKAvrárw Az Atyá-
nak és Fiúnak és Szentiéleknek a nevében. (Geniti-

vus. Birtokos jelz. Poahtéakhkih n.)

3. Ro3AaA”TÉ FócnoA^ RórS. Adjatok dicséretet az

Ur Istennek. (Dativus. Részes h at á r o z ó. ^aTÉAKHWH n.)

4. OnacH a\A HÉAOcTÓHHaro pasa TKotrö. Üdvözíts engem,

méltatlan szolgádat. (Accusativus. Szenved tárgy.

Rhhhtiakihüh II.)
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5. ÍhcScé, Gijné EóhGh, noa/vHASií nácr ! Jézus, Istennek
Fia, irgalmazz nekünk! (Vocativus. Alany megszólító
alakban. 3&aTéAkNiiiH rí.)

6. 'Iéaok'Kkx HkKíH aacd^H KÍNorpa^x íi ív n a ó t o mk wrpa^H

ér. Bizonyos ember szlt ültete és bekerité azt sövénynyel.

(Instrumentális. Eszköz határozó. Tkophtéaknkih n.)

7. R& HaMáak k£ Gaóko. Kezdetben vala az Ige. éija

MÓdHMcav wpáKli Eójkíémx. Imádkozzunk még az Isten szol-

gájáért. (Praep ositi vus. npÉ^AoamwH n.) Elöljárós eset,

mely mindig elöljáróval fordul el. Külömböz határozók az

eljáró jelentése szerint.

Az eseteket rövidség okáért a latin elnevézés kezd beti-

vel fogjuk jelölni. N. (Nominativus), G. (Genitivus), D. (Dativus)

;

A. (Accusativus), V. (Vocativus), Instr. (Instrumentális), Pr.

(Praepositivus).

A névszók alakjai három számban, egyes, ketts és

többes számban fordulnak el,

A névszóknál három nemet : hímnem- (m$>kéckíh po^r), n -
n em- (jkénckíh p.) és semleges nemet (cpr^HíH p.) kell meg-

külömböztetni.

Az egyes számú Nominativus alakja szerint vannak kemény
és lágy végzetü névszók. Pakr, szolga; ropá, hegy; totr, az, ke-

mény végzetüek; noKOH, nyugalom
;

knk, ló
;

chnk, kék,

lágyvégzetüek.

38. §. Megkülömböztetünk : 1 . szorosan vett névszói rago-

zást (hméhhoé ckaonéhié) ide tartoznak a fnevek, rövid alakú mel-

léknevek és rövid alakú igenevek, a tszámnevek, az els és má-

sodik személynévmás és cégé névmás
;

2. n é vm á s i ragozást (av'k-

ctohménnoé ckaonéhié) és 3. vegyes ragozást (caownoé ckaonéníé).

A fnevek ragozása.

1$., §. A himnemü fnevek végzetei az egyes sz. Nominati-

vusban: t*, h, k, pl. pákr, szolga
;

íiokóh, nyugalom; rocnó^K, ur
;

nnemek az : a, m és k végzetüek, pl. páca, szolgáló
;

3éma/í\,

föld; máctk, rész; semleges nemek az; o, é végzetüek, pl. a^to,

nyár; mópé, tenger; mindezek tiszta töv fnevek.
3



Vannak ezen kívül fnevek, melyeknek nominativusi alak-

jából nem nyerhetjük a tiszta tövet. Ezekkel késbb fogunk fog-

lalkozni.

A fennt említett végzetek közül

:

x, a, o kemény végzetek;

h, h, é lágy „

Ezen fnevek két ragozásba sorozhatok:

az elshöz a: k, o, keményvégzetü és ezeknek megfe-

lel k, h, é lágyvégzetig vagyis a Ilim- és a semleges nemii f.
nevek; a másodikhoz az a és /a végzetü, vagyis a nnem
fnevek tartoznak.

I. ragozás .

Kemény végzetekkel.

Himn. pás* szolga; A\np£, béke.

N.

G.

D.

A.

V.

Instr.

P.

Egyes szám.

páu-x szolga

pas-a szolgáé

paK-S(osH)szolgának

MHp-Z

MHp-a

A\np-S

pau-a szolgát A\np-&

páu-É óh szolga! mhp-é

pau-ÓMx szolgával a\Hp-0A\z

vv paB-'ü szolgáról A\np-k

Ketts szám.

N. A. V. pas-a, MÍip-a. G. P. pac-S, MÍip-S. D.

Többes szám

paK-H (ki)

paK-Z, IVBX

pAE-WAIK

paKW, VVKX

paK-H

paR-w,áa\H

. A\Hp-H

iUp-Z
A\Hp-VVA\X

A\Hp-kJ

MHp-H

A\Hp-kl,áA\H

paE-'fyfk A\Hp-’fej^X.

Inst. paK-ó<ua, Auíp-oA\a.

Sémi. n. ctao mez.
szám. Többes szám.

N. A. V. CfAO cea-a

G. CÍA-d CÍA-K

D. CÉA-S CÉA-WAXK

Instr. CÉA-ÓA\K CÉA-kl

P. CÉA-ii CÉA-’k\"k

Ketts szám.

N . A. V. CfA-a. G. Pr. céa-S. D. Instr. CÍA-OAU.

siO. §. Az I. ragozásról megjegyezzük : A him- és semleges-

n. fnevek megfelel függ eseteinek végzetei ugyanazok. Kivé-

telt képez az Accusativus, mely a hímnemben az éllények meg-

nevezésénél az egyes számban többnyire olyan, mint a Genitivus,

(némelykor a Nom.-sal egyezik), az élettelen tárgyak megneve-



zésénél és a sémi. nemben olyan, mint a Nm. A többes számu

Accusativus a himnemüeknél u, a sémi. n.-nél pedig a Nm.,

Acc. és Yoc. egyforma.

Az egyes Instr. és a többes sz. Dat. kiejtésre nézve egy-

forma; kölömbség az, hogy az egyes sz. Instr.-t oave. tehát omi-

kronnal, a több. Dat.-t (wmi) pedig w-megával Írják.

hasonló hangzási! alakok hangsúlyának jelzésérl már

elbb (lásd a 8. §-t) szóltunk.

A ketts számban minden ragozásnál megegyez eseték a)

Nm., Acc. és Voc. b) Gén. és Praep. c) Dat. és Instr.

A többes számban a Yocat., a semleges nemben az egyes

számban is mindig egyenl a Nom.-sal.

Ragozzuk: cbjnz, fiú; cbKtz, világ; ösfpo, tó, fneveket.

Y. Ílpmiíf/iiiíe ?ke pdKH píma é/ti8 (/HrtT. XLU, 27).

HÓ /MNÓ3I; ffiE BpÉ/MENH np'íH^f
p A G T* T'Ey'K

(
7Hf!T. XXY,

19)

. Tor^A rAArÓAA qagwmis cboh/ite (Míit. XXn, 8). H no-

mA pdEW cboa npHSKATH 3bAnnma KpAKH (iHíiT. XXn, 3).

npÓMfH 6/Mliíf prfGWfi'K ériu, HM'h (lUfTT. XXII, 7).

no Nf/HT* h^óctíi abA (fHrtT. IX, 27). Tor^A npHCT8nA

KT* Nf/w8 /mAtH CEIh 8 3eBEAEU>b8 C ki H Ó AA A CBOH/Mí! (íTfdT. XX,

20)

. Pe'íÉ ffiEI '(EítOB'GK'E H^KÍH HMÍ AbA ChINrf (í!8k. XV, 2).

Ge NBIN'fc EarOfílOEHTE BÍH prtGH TaHH, CTOALpfH K'K yp AAÍ't

T^hh, b ABop'&y'K 4Ó/M8 Kf^ NAtüErw (ne. GXXXLU, 1). Oyno-

KÓH r^H 481IÍH pAK'k TKOHy'k. 4^H,A CTMy'G AnÓrTUMT* mHfífHU

tTW/M'k Anao/m* A eS/VHCTO/fTE í18kók). Ua^ía’k pAsi* lön* XpTÓB'k,

SkAnt* Aím^, H3GpAN ,K Kis, GAroEÍrrÍÉ E^ie (Ph/m. I, 1 ). BryA ?ke

np‘íH4ET ,K GíK mAbI^ECKÍH KO tAA&k ÍBOEH, A ECH CTÍH ArrAH CT*

TOT^A ÍA4ETT% Nd npTO/1^ tAÁ EGf CBOEA (ílfrtT. XXY, 31).

npíHTM GO H/MrfTE GíK ‘f E/IOBÍmECKÍH BO faAB'fc 0 ÍJA fEOfríV, fO

arrAwi cboA/mh XYI, 27). Oht. íke pfME h/ite: BpAn* me-

AOK'KK'h ff E COTBOpA (/Hat. XUI, 28). B03/MHTE OyEO W NETU

TAAAHT'h, A A^AÚTf A/ll8tJÍE/M8 AEfATG TAAAHTTs (íüdT. XXY, 28).

IAfE Ghe E?bíh no/MH/f8 A uia (íík. I\ Ihc.) HAkh íioaógho €cte

l/pTBIE NGHOE COKpOBHLp8 fOKpOBEN8 Hí! f E A 'G, €?KE WGp'ET'G Mf/10-

bík'e cKpEt (íHut. XLU, 44). Ifin* mi peme en: wctAbh, &a nÉp-

B^E NíUGfTATCA '\Aj\A\ H^CTG EO ^OEpÓ wAtH mAaW/H'E,

A noBpEipA ncw/M'E (/HrtpK. Yn, 27.) H npfHAE kt* he/m8 npoKH-

?BÉH'E, AAOAA ér i Hí! K 0 A ff h 8 npunA^A npE4 HH/MT\, A Títí!-

3*



36

POAA é/n8 , WKW Sl|if ^ÓipfUiH, <MOíK*(líH /MA ÍuMHCTHTH (<H/ipK.

I, 40). H WB'fcipÁEÜUf BÍH <1lÓ4Íí puliid: KpOBk éri> NA NACT*, A NA

íAaíx'H nacíim^ (<Hat. XXVII, 25). BhaÍkuí* jk* nAf8 ipiH emb-

CUIf, kjbfiÁlllA, A K03K'fcfTHUJrt BT, r^A'k A BT\ ffA'fcy'k (í18k. Vili,

34). C3n8tTH h^t*, 4A 111 * 4111 * bo oKpífTHki^ rM'fcft'k A e***^

K^riATTi CfE'E ^/l'ÉEkl (fHApK. VI, 36). H flOKAÓNLUffA Hrí KUM'En 8

np *4 nA/Mt*, p8 r^48fA £/m8 , rAAróaroip*: PÁ48HCA, qpfo I84 *HfKíH

(íHata. XXVII, 29). /
41. §. A fnévi állítmány az alanynyal csak esetben

egyezik és mindkett rendszerint Nominativusban áll, (állítmány

kiegészít Nominativus). Bej gct* coab 3*a\ah. Ti vagytok a föld

sava.

42. §. Gyjt fnevek mellett és általában több alany mel-

lett az állítmány rendszerint többes számban áll. dlNÓrz n a p ó a *

CKAijjÉHNHKivKx n o c a S in a y $ K'Kpki. A papok közül nagjr sereg
hó dl a meg a hitnek. Obh^^tíah ha hácz néeo

h 3 f a\ a á

.

Az ég és föld lesznek bizonyságaink.

Ám az egyes sz. állítmány sem szokatlan. G* eo gcte 3á-

kohr A npopó^ki. Mert ez a törvény és a próféták. Fa/Íck cakíuiaNx

EkícTk, naÁMk h pkiA^Hi*. Szózat hallatszott, sirás és zokogás.

Ez utóbbi két mondatból azt is látjuk, hogy az állítmány

nemre az elbbkelbbel egyezik meg.

43. §. H'Kcme (h* ecMk), nem vagyok, ige mellett a mondat

alanya rendszerint Genitivusban áll. H,vE>k* n^ctk hh eoa^nh,

hh n*MÁAH, hh B034,kiyÁHiA. A hol nincsen sem betegség, sem szo-

morúság, sem sóhajtozás.

Ámbár a Nominativus sem szokatlan. HKctk c^méhhez NÁr\x

oyMHTÉAA ckoéhv. Nem fölebbvaló a tanítvány mesterénél.

44. §. Béjth (lenni valamivé) mellett és naphivíth (nevezni),

coTKopHTH, coA'fcAÁTH (tenni valamivé), hashamhth (választani), no-

MA3ÁTH (felkenni), — szóval valamivé választatást, neveztetést

jelent igék szenved alakjai mellett állitmányi bvítményeik is

Nominativusban állnak. (Ketts Nominativus). m?cA\k a* c™ hh,,v

NA pfijjHCA ckJHJü t

e

6 h. Nem vagyok méltó fiadnak nevez-

tetni. H KhJ yÓl|IÍTÉ Ö\pf HHU.K1 6HV E kí T H ? ValjOU ti ÍS

tanítványai akartok lenni?

46. §. A mondat szenved tárgya rendszerint Accusa-

tivusban áll. Gíiach ma NíAorrÓHNaro paca TKo*ro. (idvözits engem,

méltatlan szolgádat.
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HapHiiáTH, TKopHTH, nocTdKHTH, hoao^khth, valamivé tenni;

noMd3áTH, továbbá kha^th (látni) és vvep^cth (megtalálni) igék

cselekv alakjai mellett ketts Accusativus áll. H napíMÉ

Eórx cK'bTx a éhk - Ks nevezé Isten a világosságot n a p n a k. Ru
rdauiam ma ophtéaa h Fa 4 - Ti tanitónakés Urnák szó-

littok engem. Kto tA nocTdtm n a m Á a n n k a h cSa 11*? Ki tett

téged fnökké és bíróvá? Valamivé választást, kinevezést

jelent igék mellett az igei Accusativus eltt még^sx elöljáró is,

vagy pedig a 2-ik Accusativus helyett Instrumentális is szoká-

sos. IL>Md3áyx ta b& u,apA, vagy noMdsayx tA napfMx, király-

lyá kentelek fel.

Jegyzet. Az oroszban az állítmány kiegészít Nominati-

vus és Accusativus helyett Instrumentális áll. R HeAOCTOHH r& Ha-

peuuca chhomi tbohme. Bli MeHe Ha3HBaeTe y^HTeieMi n

TocnoAOMi..

46. §. Hé és hh tagadó szócskák mellett ketts Accusativus

helyett ketts Genitivus áll. Hé tkophté a^mS Otu,! moéhv a*-
m $ KSriAÉNarw. Ne tegyétek Atyám házát keresked házzá.

47. §. Némely igék mellett a mondat szenved tárgya Ge-

nitivusban, (illetve Genitivus helyett Dativusban) is szokott áll-

ni. HckIth OTpóqaTÉ. Keresni a gyermeket. HphkocnSca omécS. Meg-

érint a két szemet. HaaKaTHC/A qaA&- Siratni a gyermekeket. H-

3bJAÉ <rk/í\H C'kaxTH c'Kméhé cxoÉriv. Kiment a magvet vetni mag-

vát. J^á cSaht^ Mips. Hogy Ítélje a világot. Ugyanez áll a cse-

lekv igék mellett álló hé tagadószócskától és nísctk igétl függ-

leg is. H’kcTk a^kPö w/s\th Y 4 ^Ka mIawmx. Nem jó elvenni a

kenyeret a gyermekektl. Hé npÉEHiua gm$ toaéníh. Nem törték

48.

§. Az Accusativus idhatározói értelemben is elfordul.

b'í\ih h HÓLpii KaarocaoKHTÉ Tj, a. Éjjel és nappal áldjátok

az Urat.

Legtöbbnyire azomban bt* elöljáróval fordul el. Rt* a*hk

cSkeotnmh, kx spÉM/ft oho. Szombati napou, azon idben.
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Lágy végzetü I. ragozás.

u,ápk, király
;
Kpán, vég, széle valaminek

;
MÓpe, tenger.

Egyes szám. Többes szám.
him nem. sémi. n. him nem. sémi. n.

N. u,áp-k KpÁ-H A\Op-f Uap-A (if) Kpa-H A\0pA

G. nap-A KpÁ/A A\Óp-/A Hap-ÍH Kpa-H(fKJi)A\Op-fH(k)

D. u,apio KpaiO(fKH) A\Op-IO U
f
ap-6A\X Kpa-6A\R A\Óp-6A\X

A. u,apA Kpa-H A\0p-f u,ap-k(fH) Kpa-A A\Op-A

V. uap-ió Kpá-JO MÓp-f u,ap-H Kpa-H a\op-A

Instr. u,ap-fA\x Kpá-éA\& A\Óp-fMX U,ap-H(kA\H) Kpa-H a\op-h(Aa\h

Prae. u,ap-£ Kpa-A MÓp-H u
r
ap-^x’&(fX’x)Kpa-Ayx A\op-Ax'x

-(‘V*) -Ox*)
Ketts szám.

N. A. V. u,ap-A, G. Prae. u,ap-ío, D. Instr. u,ap-fA\a.

N. A. V. Kpa-/a, Gr. Prae. Kpa-io, D. Instr. Kpá-fMa.

N. A. V. Auvp-M, G. Prae. auvp-io, D. Instr. A\óp-fA\a.

49. §. Az egy. sz. Voc. végzete himnemben »o, de a tulaj-

donneveknél é: AÁ3apf.

A több. sz. Nm.-bán háromféle végzet van: h, e és ie (csak

a k végzetüeknél), napA v. u,ap'if
;
A^ÁTfae, faápncíe,

;
a sem-

leges nemben /a. A több. Gén. a him n.-ben olyan is, mint az

egy. sz. Nm.
Általában a lágyvégzetü semleges nem fnevek ragozása

csekély kivétellel megegyezik a hímnem üekével.

Ragozzuk
:

páti, paradicsom
;

nóaf, mez
;
kopárak, hajó.

• . - n *

VI. IRf8 ?Kf pÓ?K4 Uj8cA KT% flH
(
0,rfffrH'fc 18^1 HfT'fcrM'k, KO ANH

H pU>Ad l]dp/A, ff, KOdfKH W KOfTlVK'L npíHAOUid KO i/paA/MT*

(fllí\T. II, 1). H dEff nOH84 H IRf'k Oy'ífNHKH fKOA Ka^STH KT*

k o p a g a k (íRdT. XIV, 22). H fiA pfKT*, raatoark KfdHKHark

K033 KÁ /IÁ 3 apf, rp/AAH ront* (IoaN. XI, 43). H notaa kt* ta-

jKÁTtaeai'k ko KpfaiA paca 4a ü) TAffidTeak npVArMfT'k \ü naoAa

KÍnorpÁ4a (iRapK. XII, 2). 6 ipf /nódHaifA w Gaa?KfNNk(y'k h

íipHtHoná/MATHkiy'k t 03 4 ÁTfaf^'k ffarw ypaaia ff r

w

(
6 kt.).

Ht riÁTk m nTHLj'k q^HMTf/A n^H^f/ua AK'fcaia (i18k. XII, 6 ).

GKpkIKdHTf ffif ffK'G fOKpKHLfJf Nd NGÍH, HA'Kíftf NH MfpKk, HH

TdÁ TaHT'k, A KA'íbKf TdTff Nf ílOAKÓn kIKd fOTT*, NH KpÁ48T'k

(íRa r
r. VI, 20). GtaÁ híí npHGdHffiHtA RpEn/A naoAWK'k, nofaa

pawki tKOÁ Ki* A'Kaa Tfae/Mix HpiATH nao4 k( érw (/Hat. XXI, 34).

H yo/KAÁrrd poAHTeaA érw Na kíAko a'GTO ko IfpaHai'k kt* npa3A-

nhktx náfyH (í18k. II, 41). H uifA'k npHd'fcnAfA €AHNoai8 üi
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jKHTertk toa rrprtNki: fi notrtrt ér Nrt úaa cboa nrtCTH cehnía

(/I 8 k. XV, 15). nÓM^Af ÍKE npHCT8 nfiBLLÍrt ABrt rt/KEfBHA rKT€rtA,

pitTrt (ZIÍrtT. XXVI. 60).. 3rtKyÉE, noTtjJrtKfA frtibn (í!8k.

XIX, 5). H ffisficA H/Mi\ Hrtirt n* <H w irt é e rti^ (flírtpK. IX, 4).

H KHA^siuf <\>Ayutt<c rAArÓAAftti oyMfHHKw/M'K érd: novTÖ n*

rtlkfTrtpfi fi rp^UÍHHKH OlffTrtk Kíílli'k frtCT'k fi niET'k (/HrtT. IX,

11). H nOfrtrtUIrt K'k NErtl8 NlsKÍA W fyAQHtéti fi fipWA’frtN'k, &A

ér wBO/icTAT'k móko/mt. (íH^pK. XII, 13). H érArt npÍHAÓiiirt ha

Ai'ktto, HrtpHLj<íf/MOf rfOKNOf, t8 prttnÁuírt ér, fi 3^0 415 A,

oBrtro oysw dAffN 8 ro, a Ap 8 rfiro duj8 fOfo (í!8k. XXIII, 33). H
I8 AíI IcKítpíWTCKíH, eAHNTv W OKOfONfiAffATf, HA? KO rtpyi Ep É C/lTk,

Ad npfArtfT'k ér h/mt* (THrtpK. XIV, 10). Bha^s^ IwrtNN'k

/MHwrH 4>í1
P

,f^H fi frtAA^KÉH rpAA8 qjkfA Nrt KpqjÉNie érd, pEME fizni*

(lUrtT. III, 7). TorArt WB'fcLprttlírt NlíLJkíH W KNfiffiNHKI* fi

tért (lUrtT. XII, 38). OynoAKHfA qpTBiE nknoe 'mb’&k# qpw,

COTKOpfi KprtKH ffi 8 fBOErtl8 (HírtTA- XXII, 2). TorArt EOCTrtBT*

3rtnpfTH Klhrpw/M'k fi /M Ó P fO, fi KkífTk THLÍIHNrt B ÉrtiA (VHrtTA.

VIII, 26). Í 14IE AH NE wn 8 L|irtETE MrtK'BKlürtl'k f 0 r p 'fc UJ é N í A íí^'k,

NH Oíj'k Brtllíl* Wri 8 cTHT1* Ert/HT* C 0 T p 1* Lil É N í H BrtlUHft'k (VHrtTA.

VI, 15). H noKrt3 rt érti8 bea qrtptTBíA zníprt, fi rrtrts8 nyi* (fHrtTA.

IV, 8 ). H nrtKH NrtlrtTT* OyiHTH IipH rtlpH (THrtpK. IV, 1). H
WB^LprtB'k Ifid*, pE 1 E ft/MTv : frtKW Nrt prt3KOHNHKrt rtH fi3kíAtTE fO

Op 8 ffiÍErtTk fi AP fK Órtrt1H IrtTH /HA (THrtpK. XIV, 48). ONT* pE 1 E I

Ert/MT* €CTk A^NO B^ArtTH TrtHNkl qpTBíA Effi fA I npÓlkf/HT* ?KE

bt* npfiT v
írt

i
^'k (/I 8 k. VIII, 10).

50. §. A birtok 0 s j elz rendszerint Genitivusban áll.

npíH^rfk FocnoAHNx pasa Törd.- Eljön annak a szolgának az Ura.

Ám Dativnssal is szokás a birtokos jelzt kifejezni. KIípSK*

. . . B7» TBOpu,á nébS h 3 e aa a h . Hiszek a mennynek és föld-

nek Teremtjében. Eki scte ckíítva bceaaS A\ípS. Ti vagytok az

egész világnak a világossága Az egyb.-szláv mondatban a

birtok megelzi a birtokos jelzt, mint a fennti példákból is

látható.

51. §. Genitivnssal az események idejét is szokás kifej ezni-

Pk$ eó>kía mvvma- Az Ur 1894. évében. !

52. §. G^nitivus qualitatis. HEackkKR BEadKarw o y av a,

AÓKparw NpáBa. Nagy esz ti, jó erkölcs ti ember.

53. §. Genitivns partitivus. boaki! Adj nekem
vizet!
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Genitivusban áll az összehasonlított szó a melléknevek kö-

zépfoka mellett. (Génit, comparationis). H'kcrK pább bóaíh r 6 c n o-

Aa ckoétiv. Nem nagyobb a szolga uránál.

54. §. A mondat részes határozója Dativusban áll.

GaIka Otu.S h GkjnS h ckmtómS \ SyS. Dicsség az A tyának,
és F innak és szent Léleknek.

55. §. Dativus áll az egyh.-szlávban ^^elöljárótól függ
Genitivus helyett. 4 é a o k *£ k S h 4; k o é m $ k o r

i

t 8 oyroE3Hca\

unna. e helyett: oy míaok^ka N'kKOÉrw EorÁTa oyroE3Hc*\ hhka. Egy
bizonyos gazdag embernek a földe bséges termést ada.

56
. §. Instrumentálissal rendszerint a mondat eszköz-

határozóját szokás kifejezni. npocTH a\h, 6>ké corp1íUJH\'x caó-

romx, a

^

a o a\ & h n óm ki ni a é hí é a\ b. Uram, bocsásd meg ne-

kem, a mit vétkeztem szóval, tettel és gondolattal. ITh-

cá\'S MípTÁMH. Vonásokkal Írtak.

57. §. Instrumentális áll a ca végzett! igék mellett, midn
ezek szenved jelentésüek és más igék mellett is. Kopásak no-

rpS>sáujfC/A k o a m á <v\ h. A hajó a habok által hányatott. Pémé

>ké aP^ckjavb, o^noKdwipiüMR cobójo (ha cébé helyett.) Mondá a

többieknek, kik önmagukban bizakodnak. H ivbaa^áhtí

p KJ B a A\ H A\ÓpCKHA\H, J1 3 K ”k p A\ H, H n T H U, A M H NKHKIAVH, H BClíAVH

c k o t á a\ h, h bcéio 3 é a\ a é jo, h bcHímh r á a a a\ h. És uralkodjatok

a tenger halain és az égi madarakon, és minden állato-

kon, és az egész földön és minden ki gyón. .A/k&Hi/ft cka\-

tkj^b aíióctivab cíihcana cka\tkía\b é v a i c t o m b í\ $ k o io. A szent

apostolok cselekedetei le vannak Írva szent Lukács evangé-
lista által.

58 . §. Az Instrumentális kifejezhet még módot, helyet,

idt
;
tehát mint mód-, hely- és idhatározó állhat a mondatban,

IÍStéavb — utón
; ah*mb — nappal.

59. §. A Praepositivus csak elöljárók után fordul el több-

nyire mint helyhatározó. /\híck cb mnóio e$a éi1ih b

b

paw. Ma ve-

lem leszel a paradicsomban. H ce avSjka ctácta npíA* nhavh

kb p h 3 a \ % BA(i|jái|iHycas. És ime két férfiú megálla elttök fényl

ruhában. 8 i|jé a\oaha\C/ís ív BaarcK'kpHOA\B i^apU iuiiiíwb, vv soro-

AIOKHKOAVB 6 U n ’k HÁlJIfAVB, VV KC'K\'B llpAKOCAÁKHkJ\'B \ p H C T í á H d \ B.

Imádkozzunk még igazhit királyunkért, Isten szeret püs-

pökünkért, minden igazhit keresztényekért. Ha cíaü, a

mezn.
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II. Névragozás.

Kemény végzetü : >kéna, asszony
;

és lágy végzetü : 3éa\a/a, föld,

ragozása

Egyes szám. Többes szám.

N. a<fN-a 3ÉMA-A >K6H-y 3ÉMA-H (a\)

G. >KíN-kJ 3ÉMA-H /KfH-Hk 3ÉMÉA-K

D. >KéH-Í1 3ÉMA-H JKfH-ÁA\& 3ÉMA-ÁMX
A. >KÉH-$ 3íMA-K> WeN-kJ 3fA\A-H (/A)

y. >KÉN-0 3fA\A-f /K6H-kJ 3ÉMA-H (a)

Instr. JKfH-ÓlO 3ÉMA-ÉI0 >KÉN-ÁAi\H 3fMA-AíV\H

Prae. JKfH-'k 3fAI\A-H WfH-Ájfk 3fMA-Ay&

Ketts szám.

N. A. V. weN-'k, Gr. Prae. >kgh 8, D. Instr. jkén-áma (oma).

N. A. V. 36MA-H. G. Prae. 36ma-io, D. Instr. 3éma-áam.

60. §. Jelentésöknél fogva vannak végzetü himnemü

fnevek is; boébóaa, hadvezér; WHouia, ifjú
; c$aA biró; ezeket

is a fennti paradigma szerint ragozzuk. A több. sz. Génit, vég-

zete nagyon külömböz : a\oaba — moaéex, tatba — tátbx, tma
— TÉA\fc, TÁHHA — TAHH K, CAAOKBA Gr CMOKKÍH éS CMOKBfH.

Ragozzuk: pasa, szolgáló; Epa^a, szakái
; c$AA biró

;
CTp$A

y

vizár fneveket.

rárÓAA én Ifin*: m t h o, sípH aim h/Mm, íSkw rp^fVk
MÁrk, ér^A HM BT* TOp'K ff H, HM B IfpAHAI'fcy'k nOKAÓHHTfCA 0
(IOAH. IV, 21 ). npÍHAf Jfif Oí/mUNTi ílÉTpTi BCA r&4'B éríl, H BNM4f

BO rpÓKT*, H B^'fc
P H3M 64HHBÍ AfffiÁljiA H f84Apk, Íi 7t\t k,rK HA

rAAB'K érW, Hf f'B
p H 3 A <tl M AfffiÁqik, HO ÖfOKk fBHTT\ HA 4H-

H'fc/M'k M'fctT'k (ÍOAH. XX, 6). Hf CTAffiHTf 3AATA, HM tptKpA HM

/MÍ4H npH no/kt'Ky'k báuih^, hm nnpki bt. h8tb, hm 4bow pH38,
hm fAnwnx, hm jBf3AA (íKata. X, 9). H fA8rM no aahhtoaia
éró kAy8 (HÍApK. XIV, 66). rárÓAA T4k I^bm moim# : c^h
u>4ffH8fo /Mfné, 4ÓH4f?Bf noaoffi8 spArn tboa no4HÓ?kíf hota/ma tbohaia

(
iTÍApK. XII, 36). 0 ha mi wB^qjABiiiH TAAroAA é<n8 : én, Hm:
HKO H RfH n©4 TpAnÉ30fO W Kpbmíq'k 4'fcTfH (HÍApK.

yn, 28 ). H np'íf/Mk nÁTk ya&K'k h 4e1í pK, B033p rKB'k ha

HKO, KATOfAOBH (ílÍApK. VI, 4l). El* HA'ÍAA'fc COTBOpH EK HKO

H 3f/MAfO. 3f/MAA mi K'K HEBH4HA1A H Hf8fTpÓfHA ; H T/MA Bfpy8

Kf34Hki: H 4^ EffifH HOUÍALUffA Bfpy8 B04kl (EkíT, I, 1). K8-
4HTf oyKO /w84pH íaku; s/h ía, h l^am íakiu rÓASkif (íEaa. X,
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16). Yaak KOnifoqjArw kt* ri8fTkÍNH : oyroTÓKrfHTf n8Tk r^ÉNk,

HpAKkí TKOpHTí CT€3H 6ra> (íBdpK. I, 3). Hah rftfff pkÍKkí npó-

cht'l, éan S/tiifö íio^áctt* éai8 (YHata. IflI, 10). íl^tBqjíH jké

fKHNÍA K^ffiÁliíA H KOSK^CTHULIA KO rpÁA'fc H KT* fM^Ti (iBrfpK.

VT, 14).

Kötszók, -ah, — -e? Tm-ah écn u,ÁpK I^a^hckx? Te vagy -e a

zsidók királya?

HpÉíK^É A aIKÉ
> A^ha*^*? — mindaddig, a mig; íioné>ké, 3anéíké

— minthogy
;
3Áné — mert

;
t^axhíé — ugyanazért, kötszók alá-

rendelt mondatokat kötnek össze.

E$A H t$, aöhA^ é xh pékS I Légy itt, mindaddig, a mig szó-

lok neked ! H hapéméno bkjctk hm 6M$ IhcScx, napéménnoé ív arraa

npfHíAÉ, Aa>KÉ hé 3dMdTC^ kz npfK'b. És hivaték Jézusnak az

neve, mely az angyaltól hivaték, még mieltt a méhben fogant.

3áné P'Kx’k th. Minthogy mondtam neke.d.

61. §. Jegyzet. Az eddig tárgyalt kötszók használatából

tudjuk már, hogy h, hh, ah, no, >ké, a, órámé kötszók mellé-
rendelt mondatokat, kákiv, érAÁ (gaá), áijjé, Aa

>
ko, hohéjké, 3a-

héíké, T'bAV/KÉ, npÉ>KAf-Aa>KÉ
? Aa>KÉ

? A^ HA É^f kötszók pedig alá-

rendelt mondatokat kapcsolnak más mondatokhoz.

Elöljárókna k a H (A^aA )
— ért, végett elöljáróknak névutói

használatuk van. Háck páah méaokÍskz, vagy Hac* A^ a/ft héaobÍÍkk.

Mi érettünk emberekért. Eaa>kénh H3rHÁHH npÁBAw PaAH - Boldogok

az igazságért elüzöttek.

A k végzetü n nem fnevek ragozása

^
kóctk, csont

;
3ÁnoKlíA»^

?
parancs.

Egyes szám.

N. KÓCT-h 3ÁnOK'kA-k

G. kóct-h sánoKlíA"”

D. KÓCT-H 3ÁnOK ,

bA' H

A. KÓCTK 3ÁllOK'bA-K

V. KOCT-k (é) 3ÁnOKÍ?A-É

Instr. kóct-íio 3ÁiioK r

kA-i»o

Prae. kóct-h sanos’kA-H

Kett s, szám.
N. A. V. kóct-h, G. Prae. köct-íio, D. Iustr. kocx-ka\á

N. A. V. 3ÁnoK kA-H, G. Prae. sÁnÖk^A"* 1^ L. Instr. sÁnoK'kA-fAU

Többes szám.

KOCT-H

KOCT-ÉH

KOCT-ÉMK

KÓCT-H

KÓCT-H

KOCT-kA\H

KOCT-Éyj^

3ÁmvK rkA-H

3ÁnoKkA-ÉH (iií)

3ÁH0K'kA-fA\X

3ÁnwK'kA"H

3ÁnWKlíA-H

3ÁllOK'bA-KA\H

3ÁllOK'kA-É\'^
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62. §. A ív végzetii fnevek közül nnemek, melyeknél az

egyes sz. Gén. h végzett! : riAOTk, test — íiaoth
;

(a hímnemnek

végzete, mint tudjuk, az egyes sz. Gén.-bán a, u,ápk — u,apA);

Az elvont jelentés k végzett! fnevek nnemek; a többi k vég-

zetü fnév kevés kivétellel himnemü.

Ragozzuk: nácTk — rész; BÉck — falu; — ajtó;

cMfpTh — halál.

Ro3AfÓEHUIH F^A EfA TBOfrO KrÉ/MT* fEpAqE/M'k TEOM/HT*, h,

BfEK) 481x1 i fO TfiOffO, H EÍEK) /MkífAÍK) TBOEfO
:
^GíÁ €CTk flípBAA

A goaeujaa aános^Ak (íRata. XXII, 37.) Ont* íbe wB'fcipÁB'k,

ptMf haté: noMTÓ h bm np£tT8 nÁET£ aános^Ak Kfk f fo 3A npf-

AÁhíe báuje (íRata. XV, 3.) Eo3awKAfó ta, Tah, KpínofT t

/moa (ílt. XVII, 1). HA^qjkíAi'k ?ee fi/Wh K8nÚTH, npiHAf jbehhx'e :

H rOTWEkfA BHHAÓUiA CT* HH/M'k HA GpAKH. H 3ATE0p£Hkí EküliA

Afiépn (íRata. XXV, 10). ílqje s^hiübíah aioa coeaw-

AfTf, npEE^AfTE BT. AfOEBH A10 É H fAKOJBE A3T. SAmUE'fcAH OqA
Aiofrw coEAföAÓy'k, h npfEkiBÁw BT\ érw awebh (Ioan. XV, 10 ).

Bt* ciÍo söm 3 AnoB^A íw Etek 3^k6 htx h npopóqki emíatt*

(iRaTA. XXn, 40). Go Ak^^ f K p H /B Á A £/M A CHHAE íRuHTtEM

rk rop ki. 6 taa 7BE OyfAkdllHTE GpANH, H MklUlAHIA EpAHE/UTi, HE

OyíBACÁHTEíA (íRApK. XUI, 7). Tk( /BE, €TAA /MOAHUIHCA, BHHAH

BT* KA'ETk TEOfO, H 3ATE0pHB'k AK^pH TBOA, flO/MOAHCA Oíj8

TEOEAl8 BT% TÁHH'k (|RaT. VI, 6 ). Fa'E TH C/MEpTE ÍBAAO *, TA^

th aae, noE^A^ (1 Köp. XV, 55). Peme haté h tóh: hh aVe

BAAl'k TAATÓAK), KOEfO BAACTÍfO tiA TBOpfO (|RaT. XXI, 27). GífO

SÁnoB'EA^ npi’Áy'k w Ólja /MOErív (Ioah. X, 18). M npHBEAÓuiA

K*E HEAl8 BCA EOAÁqiklA, pA3AH vÍHkl/MH HEALTH H CTpACTAIH OAfp-

íbh/hh (iRat. IV, 24).

Mássalhangzók változása a fnevek ejtegetésénél.

63) §. A lágy magánhangzók : e, h, *k eltt a fnevek tövé-

nek végs r, k, \ torok hangjai következképp lágyulnak:

Az alábbi

torok-

hang

É
|

H, 'fe Példák
eltt lágyul

r 3 Eórx — Bó>ké — Eós'k — kÓ3h

K M o. MAB'kKZ — MASAMÉ — MAK^IJ/k — MAE^kl

m c — ASc’k — a^ch

*) u, után a x végzetü fnevek többes sz. Nm.-bán h vég-

zet helyett ki-t vesznek fel
;
oyMEHHUki — o^mehhuh helyett. De a
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több. sz. Acc. és Instr.-ban a torokhangok nem lágyulnak, míao-

k^kh, HÓrH, a^X'h (a rendes ki rag helyett h raggal).

Hácx’a fnév a Praep.-ban : nacu/b (nacck helyett),

u, foghang t eltt M-re lágyul, rt — otmé.

íÍ3^ ef/Mk EiH tkóh : aa Hf £848™ Ttsk EÓ 3 H hhíh

pÁ3Kk íTifné (Mry. XX, 1). Hoaiha8h aiA, K&f (üc. L). H pfVf

ílÍApíÁA1k : KfAH'íHT'k Aliik /MOA I^A, H K03pÁA0KACA 4A"k /MOH W
K3^ GnArÉ: /hoí/mt* (H 8 k. I, 46). Bhí/mahtí /matei hh KÁiiifA Hf

TKOpHTH npfA ‘(fílOK'KKH, AA KHAH/MH E^AfTf H/MH (YHaT. VI, 1).

IJJpfö HEHkIH, OyTÍlUKTfAK), £ líl i HCTHHkí . . . fipíHAH H KffAHfA

K'k n ki. H3rHA 48 yn móko^'e, h kca EOAAqikíA Htq'fcaH (íMat.

vm, 16), H npH3KA OEAHAAfíATk OyMfHHKH fKOA, AAAf H/H'k

KAAfTk HA AÖf^y'k Hf'ÍHCTkfy'k (iTÍAT. X, 1). ÍIOTO/M'k ffif Í1AKH

K03A0 /KH p
S q k HA OMH érw, H fOTKOpH ér flpOSp^TH (/HApK.

YUI, 25). 0 r
í f H AUIT*, Hffif éfH HA HEf'&y'k, 4A fTHTíA H/MA

TKOf (íMaT. VI; 9). 4p^ f » 4^Ab /HH K3AH/M'k TpH ^A^Ekl (í! 8 k.

XI, 5). G8fTHH OJTEO KíH 'f/IK'Éqk( (Ilpf/M. XIII, 1). Gf EO K'k

Kf33rtKÓHfHy'k 3^kTlx €C/Mk, H KO rp'fcf'Ey'k pOAH /MA /MÁTH /MOA

(üf. L, 7). KAAffifHH, HyjfJf WfTAKHUJACA Ef33AKWHÍA, H HyjKf

fi p H Kp k( LüA fA rpktH (ílf. XXXI, 1). 6/m8 ffif AOHÁTA K'k p8qk

éríu, H WTpfEHT'k r8/MHÓ TKOf (íHaT. Ili, 12). H AAAHTf nfp-

cTfHk ha p 8 k8 érw, h cAnórw ha hw34: (í! 8 k. XV, 22). Bhahtí

p$qk /MOH H HU^k /MOH, ÍAKW fÁ/M'k A3T* 6f/Mk (/I8k. XXIV,

39). Hf np'íHAoy'k npH3KÁTH npÁKfAHHKH, ho rp'kujHHKH ha no-

KAÁHÍf (THApK. II, 17).

Kötszó. Hf JKf. Nf>KfAH — mintsem.

Elöljáró. GKKo.sk — keresztül, át. Oy^ÓBbf gctk KfakESA$

cKK03k HraHHk oyiiiH npoHTH, NÉttf Korá'rS bk utpTBif Eó>Kif bnhth.

Mert könnyebb a tevének a t fokán keresztül átmenni, mintsem

a gazdagnak az Isten országába bemenni.

64. §. Ga (cíkí) visszaható névmás, az igének szenved,

benható, kölcsönös, visszaható jelentést ad
;
azomban ca az igétl

el is választható, s majd közvetlenül eltte, majd utána állhat

;

ca és igéje között ko, wf kötszók, valamint a\h, th, bkj névmá-

sok állliatnak. Tákw ©yBiv a\oahtí bej ca. így imádkozzatok tehát.

iW AAOKkpf, noMTÓ ca écH o\*c$mnÍ5ab ? Kicsiuyliitü, miért kétséges-

kedtél ? OmSiiiáioTK th ca rp kcö. Megbocsáttatnak neked bneid.
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Rövid végzetü melléknevek (npHAaraTÉAHUM KpaTKHyx okohmahíh).

65. §. A melléknevek legrégibb alakjai megegyeznek az ed-

dig taglalt fnevek alakjaival.

Kemény végzetek x, a, o.

Lágy végzetek k, m, í.

px, aa$aPA aaSaP0
,
bölcs,

GhHK, CHHtt, CHHÉ kék.

x és w a himnemet, a és a a nnemet, © és e a semleges

nemet jelöli.

A rövid végzetü melléknevek ragozása.

Kemény végzetek. Lágy végzetek,

x, ©, a b, &

himn., sémin., n n. himn.

7

sémin., n n.

Egyes szám.

Himn. Sémi. n. Nn. Himn. Sémi. n. Nn.
N. AA$AP* AA^AP* AASAp-d CHN-k CHH-f CHH-a\

Gr. AA $ A p - a aasap-m C H H - A CHH-H

D. Al\ 8 A p - S AA$AP-'k C H H - K> CHH-H

A. MSAP-x(a) AAS^p-o aaSaP-^ chh-e(a) CHH-É CHH-I©

V. mSap-x(é) aa$aP-o AASAP'd chh-k(é) CHH-é CHH-A

Ins. AA $ A p - KI AH X aa$aP -^ C H H -
1W AA X CHH-éí©

Pr. m $ a p - k aaSaP-’ü C H H - H CHH-H

Többes szám.
N. aaS^p-h M§Ap-a aaSap-w CHHH CHH-/A CHH-H

Gr. M § ^ P - x C H H - Iv

E). AA § A p - 111 AA X C H H - H AA X

A. aaSap-w AAS^p-a AASAp-bJ CHH-H CHH-/A CHH-H

V. AA$Ap-H AAS^p-a AASAP-bJ CHH-H CHH-/A CHH-H

Ins. AA § A p - w MSAP-WMH CHH-H, AAH CHH-H CHH-/AAAH

Pr. aa $ a p - ki y
TK C H H - H \ X CHH-/AX’X

Ketts szám.
N.A.V.MS^p-a aaSaP'^ aaSap-Ií CHH-/A CHH-H CHHH

Gr. Pr. AA S A p
- s C H H - 1©

D. Ins. AAS^p-wAAa C H H - H aa a.

66. §. Mint látjuk, az Instr. és a több. Dat. kivételével a

rövid végzetü melléknevek alakjai azonosak a hasonló végzetü

fnevek alakjaival.

Ragozás alkalmával a t torok hangjai r, k, \ a 63. §. sze-

rint lágyulnak, AAHÓrx — aahósh, Kaárx — eaá>ké.
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Mmó™ ezen felül egy. sz. him. és sémi. n. Instr.-ban a\hó-

.s'bAXR, a többes számú Gén. és Praep.-ban : A\NÓ3'kyx, Dat.-ban

:

A\H óS'biWX.

67. §. A fennti paradigma szerint declináljuk, az egy sze-

mélyid vonatkozó birtoklást kifejez mellékneveket is. Gíauvnork

kopárak. Simon hajója. Az ilyen birtoklást kifejez melléknevek

végzetei himnemii fnevekbl képezve : orz, óra, oro
;
nnem f-

nevekbl képezve : hhr, hna, hno
;

és hasonulás folytán himnemii

fnevekbl képezve : ak, aa, aé
;

Iwáhh-orx, a, o, (IivÁNHK-ból)

;

Mapí-HHTv, a, o, (d/lapia-ból), Iákorar, m, é, (Iákora-érr, a, o helyett).

Ragozzuk : ÜÉTpoRO nocAÁNic, Péter levele
;

méaor'Kkr 30ax,

gonosz ember, hhra corÁTa, gazdag szántó föld.

68. §. A mondat alanyát vagy pedig szenved tárgyát

képez rövid alakú melléknév többnyire csak általános

jelzésére szolgál a helyettesitett fnévnek, mig a teljes alakú
melléknév közelebbi meghatározást nyújt. B o r i t x

h h h ip r cp'kTÓCTa AP$rx AP^ra - Egy (bizonyos) gazdag és (egy)

szegény találkoztak. GaknKiH >ké raarÓAa éa\$. A vak (éppen az,

a kirl szó volt) pedig szóla neki.

69. § A melléknév megegyezik az általa jelzett fnévvel

nemben, számban és esetben. RíaorIskk nKkíh ek roimtk. Vala egy

bizonyos gazdag ember.

70. §. A rövid alakú melléknév rendszerint az általa jel-

zett szó után áll a mondatban. ^párot jké ckwA naa* Na 3íA\Ak

KAÁ3'k. A másik mag pedig jó földbe esett.

71. §. Több fnevet közösen jelz melléknév többes, illetve

ketts számhan áll és az elkelbb nemmel egyezik. Bkcra oka

napa, *1aáa\k w é h >kéha érw. Mindketten meztelenek valának,

Ádám és felesége.

72. §. A birtokos jelz helyett leggyakrabban b i r t o k 1 á s t

kifejez melléknévi jelz szokott állni. Topaá coRpÁmacM

apX’ífpfH h CTÁpu,Ri aióactíh (Ak\\iH helyett) ha ak*P* il p ^ i é p f < r x

(np\ifpf/i\ helyett). Akkor összegyülekeztek a fpapok és a nép

vénei a fpap udvarába. (Magyarban az ily birtoklást kifejez

melléknevek, mint jelzk helyett fnévi birtokos jelz áll-

hat.) Az említett birtoklást kifejez melléknévi jelz, midn utána

még egy melléknévi, vagy pedig melléknévi igenévi jelz áll az
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általok közösen jelzett fnév eltt, ez utóbbival értelem szerint

{y.axa avveöiv) egyezik; pl. a fennti mondat, Ha 4,s©pK íÍpyíepéékx,

Na 3 MKáéMarw »Ka^4ia « • • • a fpap udvarába, ki Kaifásnak n e-

v ez te tik, (a Kaifásnak nevezett fpap udvarába.)

73. §. Az egy személyre, egy tárgyra vonatkozó birtoklást

kifejez viszonyos (a magyarban -é raggal, vagy -nak, -nek rag-

gal ellátott birtokos jelz) melléknevek, össze nem tévesztendk

a c k í h, cKd a, ckoé végzetü birtokos melléknevekkel, ez

utóbbiak általános birtoklást, hozzá tartozást fejeznek ki.

utápCKiH chiNK, királyfi
;
u,apÉB£ ckínx, a király fia. dpyiEpÉH-

ckíh, fpapi ház (általában) és apj(íÉpÉéK&, a fpap (saját)

háza.

X. MmobÍk'l ?ke h'Ckih k'K ko rá t t* (/18k. XVI, 19).

Hko k ki t o k ó, ?ke ra 8 KOKH: rÉp4qE jke q^pÉKO ne-

WKrfH'fHTMhNO (ílpHT t
í. GoA. XXV, 3). OyAOE'&f KO €CTk KEAk-

K848 fKKOS'fc í r/IHKt OyilIKt íipOHTH, M É JK E KO TAT 8 KT\

qpTKÍE Eikíf KNHTH (/18 k. XVlII, 25). fí'fcpNMH KTk M Á A *k 9 H

KO dl H Ó 3^ K'KpEN'K efTK, H HEfipH

K

é/^HWH KTí /llárt'fc, H KO /MN03 r
fc

HEnpHKE^fHTi €CTK (/I 8 k. XVI. 10.) Q f/MOKOKNHqkí /KE N^HTECA
npHTMH : ér4H oy?KE khía ék k848 tt> m a a 4 h, h /ikítkíe npo3á\K-

NETT*, KÍ4HTE, ÍAKIV KdH3 €CTk JKHTKd (fHrtT. XXIV, 32).

fH N Ó 3 H KO r8TK 3KHHH, MAAO JKE H3KpHHHKfy ,K (í! 8 k. XIV, 24).

Ko lEp 8 cdrtH/M r
fc OEHT411M ÍV CKINIVK'K I^HNkiy'k, H ÍV CkíHWK'K

KEHíH/MHHHy'k (Hee/m. XI. 4). He /MÓ/Kettx 4pÉKO 40 Kp0

nao4K( saü TKOpHTH, nh 4pÉKO saó ímoam 4WKpkc TKopHTH

(flÍHT. VII, 18). KhHTH p 04CTKH IhcH XpTH, fHH 4MOKH, CNA

ü&qaámaa (íüht. I, 1). I. Xp. kíe/ima k'k KrtnEpNd8/n ,k kt* no-

/MopíE, kt* npE4 rCa*ky'K 3hk8hwhh4'k h HE^Artaí/M/iHy'k (/Hht. IV, 13).

A személyes névmások (<v\kcT©HMENi/A ahmhki/s\).

74. §. A személyes névmások közül: asx, én; tki, te és a

visszaható névmás céke (c/a) ragozása némileg hasonló a fneve-
kéhez. Ezeknél és a kérd névmásnál (kt) nincsen nemi ktilöm-

böztetés.
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íÍ3x. ThJ és cée'é ragozása.

Egyes szám. Többes sz.

N. a35^ én TkJ A\bJ KKJ

G. a\én 6 nekem TÉB6 HÁC5V KÁCJV

D. A\nk a\h nekem TÉBÜ, TH NÁAV5V KÁAV5V

A. méné A\a\ engem TÉBÉ, TA NÁCX, NkJ KÁCSV, KKJ

Instr. avnói* velem tobck* NtÍMH KÁAVH

Prae. vv A\Nk fellem VV TÉBk VV HÁCIk VV KÁCR

Ketts szám.

N. Mhj, G. Pr. nái*, D. In. NÁA\a, Acc. Nhj

N. kkj, G. Pr. Kai*, D. In. káma, Acc. kkj.

75. §. Gébé alakjai mind a három számban:

N. V. G. cégé
;
D. cég, ch

;
Acc. cégé, cA; Inst. coeói*; Pr. vv cíb£.

Példák a visszaható névmásra: Ííijjé >ké öko tboé ,a,écnóé co-

Baa3HA6Tx tA, h3a\h é, h képsh vv cégé. Ha jobb szemed megbot-

ránkoztat téged, vájd ki azt és vesd el magadtól, ljjé ahz cbh-

A'ÍtéActkSi* vv cég, hcthnno ccTK cKH^kTÉA CTK* avoé Ha én ma-

gam fell teszek bizonyságot, igaz az én bizonyságom.

XI. fl3ii ec/MB narTkipk 4ÓKpkiH, narTkipk 4ÓKpkiH 481118 fKOK> no-

aaráfTi, 3a OBijki (IoaN. X, 11 ). ü utkí norSKHTi, 481118 cgow /méns

pá4H A éraÍA, tok maffTi, ío (fHapK. Vili, 85 ). ÓBkíjia IArk, A

pf'if ?/m8 : aqiÉ kto a^kktt, mA, caóso /moé fOKAK^ÉTi, (IoaN.

XIV, 23 ). to /mhók) kdeink bt. pád (í!8k. XXIII, 48 .)

H VVCTíÍKH NaAlT, 40arH NaUiA, ííÍKVV A /Mkí VVfTaBaAE/m, 40A?KNHKW/f1 ,k

Naujki/M'k (íHdT. VI, 12 ). H ne ebe4h Nan, bt* NanatTk, no A3-

GaBH Háf'k ív a8KÓBíirw (lürtT. VI, 13 ). Ilo nÉ/mt, A4ÓrTa 4sá

taknijA, 30ESqja h raarvvaioLiia : noaiHA8H Nkí, Ihce che 4mob ,
k.

IIp‘íK4H A BCEAHfA BT. Nkí, A ÍVIKfTH Nkl ÍV BcAkíA fKB f pNkl. Bk-

p8HTf /MN^. fAKW a31, BO (Dijk, A Oíj'k BO /MN^ (IOrtN. XIV, 1

1

.)

H Nkink nporaÓBH /mA Tki O r
ff, oy tekc ta^orív mAbok) (IoaN.

XVII, 5 ). Hkmk ki, Tfkk rpA48 (IoaN. XVII, 13 ). 4X'K

tTkiM NÓH4fT'k Na tA; A rAaa BkímNArw vvrfcNHTi, tA (í18 k. I,

35 ). KropÓ4Hijf 4 bo, pa48AfA, GAro4aTNaA iHpíf, T^k n, TO-

KOK). Á 31, BO üijk /H0EA11,, A Bkl BO AIN^, A B'k Kati, (IoaN.

XIV, 20). H ne raróaw Baaii,, íakw a3i, oyaioaio Ólja vv Kan,:

fá/HT, KO 01
*

11, AKJKHTT, Bkl (ÍOrfN. XVI, 26 ). BA4fí,Kllia ?Kf

oyiNKa érvv, IAkívet, A IvvaNNi, pkcTa: T^h, yóiimiiH ah pi-

If/Ma, 4a OTNk fNH4fT'k t'h NKCÍ, A ÍIOTpf KHTT\ H^l,, WKO?Kf A Hai'a
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COTKOpH ; COGpáiprA ?Kf 3íinpfTH HMA fi pfMf I Nf g'fcfTH, KOfrW

AX* érrA bm (/I8k. IX, 54). TotaA npHKOCN8fA oTfro h^, \?aa-

róaA: no B'fcp'fc bAkj k8ah ka ma (íHht. IX, 29). íI/mmnb,

AMHHk rArOAtO BAM'h : N^CTk pHET* KO/IÍH rÓmOAH ÍBOfTW (IOHN.

X1U, 16). ?ÍlUA /Kf I8Af€ KT* CfK^: KH/MW ffH
/
\Ót|JfT'G HTH,

ÍAKW /MM Hf WKpÁqif/M'k érw (lOHN. VII, 35). B03/lfOGHIÍJH HfKpfH-

HAro TBOfró mkw tAM'h cfKf (iüht. XXII, 39). Tóm ^É/mt*

AAKAW H/m* 3A /MA fi %A fA (<HdT. XVII, 27). Bo3/MHTf HrO

/MOf HA CfKf, fi Híl8 1ffiTffA 0> /MfHe, WKW KpOTOK'k éf/Mk fi f/MH-

pfH'k ffpAqf/M'k: fi WKpÁqjfTf nOKÓM A8llífi/M
,k bAiíIM/MT* (flfdT.

XI, 29). Ö Cf/MTi p^/M'GfOT'k BCH, WKlü /MOH Oy'ffNHqkC €fTf,

2l|if /IKJKOBk HMATt /Mf/K48 COKOK) (lOHH. XIII, 35). H rAArOAAÍUt

Ihcobh: no/MAHH /ma Tam, érA^ npifiAfuiH go qpTBiH cfi (í18k.

XXUI, 42).

hx, OHa, Öho ragozása.

Egyes szám. Többes szám.

Himn. Sémi. n. Nn. Himn. Sémi. n. Nn.

N. ?hx OHÓ OHa OHH OHH HÜ
Gr. érw ériv GA Hyx
D. éiV\S éavS

nr v

6H HMX
A. ér, h é íc* A, Hyx mind a három nemb.
Instr. íímtv HMX éie* HMH
Prae. w hémt* HéíVVX Hf H HHyx

Ketts szám.

Himn. Sémi. n. Nn.
N. OHa OHa ÖH’fc

Gr. Pr. éic>
1

D. In. ham > mind. a három nemben.
A. A 1

76. §. Az Öhx, OHa, oho függ esetei minden számban és

nemben, midn elöljáró áll elttök, egy n mássalhangzóval b-
vülnek, pl. vv Hfro tle (ív érc* helyett)

;
kx híh, hozzá (kt\ én he-

lyett); ex hhmh, velk (ex hmh helyett); Ha elöljáró és a 3. sze-

mélyü névmás himn. Acc. h egybe olvad: náHk (na hh helyett),

reá; sínk
(3a hh helyett), érette.

4
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77. §. Az öhx, 6 Ha, oho személy névmás régibb alakjai az

ó-szlovénben: h, w, f€; ezek a mostani egyh.-szlávban ritkán for-

dulnak el.

78. §. Az öhx, ohA, óhó személy névmás függ eseteivel

képezzük az úgynevezett névmás i ragozást, melyhez a névmások
és a számnevekbl: sahhx, ak4 >

ókA, ókóh, Tpón tartoznak.

79. §. Az óhx, óhA, óhó függ esetei szerint ejtegetjük az

h-^ké, ía-/KÉ, 6->ké, (a ki, a mi) vonatkozó névmást is; ejtegetés

közben a >ké szótag változatlanul marad. Gr. érivwí, 6Á>ké, D. e-

6h>ké stb. Ha, ko, sa elöljárótól megelzve, szintén az H-nél

feltüntetett hangtani tünemény áll el : Ha HÉróatt (na eró/K* helyett)

;

kx óhk>ké (kx hhuíé helyett).

80. §, Az h>ké, raw í, 6>ké (a ki, a mi) vonatkozó névmás

Nominativusi alakjaitól megkülömböztetend az ugyanolyan alakú

h>kí, fá/KÉ, enc i (görögül: 6 , rj, tó articulus) nével, melyet az

egyházi szlávban bármely mondatrész eltt találhatunk. Ezen

névelt (maéhx) az egyh.-szlávban akkor használták, midn vala-

mely mondatrészt különösen ki akartak emelni. így az

egész „Hiszek egy“-ben csak két helyen találjuk a névelt, és

pedig éppen azok eltt a kifejezések eltt, a melyeknek dogmává

nyilvánítása végett gylt egybe a nikea-konstantinnápolyi zsinat.

K'kpÓIO KZ . . . CKIH4 llÓJKÍA GAHHOpÓ^HarO, H>KÉ ív Otu,A pO>K^fH-

h a r o
;

. . . kx CRATÁro, hh<í vv 0 t u, A h G kí h 4 hcx’oA'^ -

iparo. Hiszek. . . az Isten egyszülött fiában, ki az Atyától szü-

letett ... a szent Lélekben, ki az Atyától és a Fiútól szárma-

zott. (Melléknévi igenév eltt tudvalevleg nem állhat vonatkozó

névmás.) Gk/atíh Ótuw, h>ké kx Hí'kíh. A szent atyák, Nikeában.

XII. YAArÓAAim KO KT> CéK^: Al\lt TÓK/MVU flpHKOCNbfA pws'k

érvv, tnattHA K848 (Mát. IX, 21). H vuK'fcipAK'K Ifin* p*Mf é,n8

(MaT. XVI, 17). GéH HHip'lH K033KA, H OyMWLUrf M, H W
Kfl^k CKOpK f H érvv fílrtff fi (Ilf. XXXIII, 7). H KOfTHK'K Ifin* RO

HÍan H4f fi oy'fHLjki éru) (Mát. IX, 19). H npHK0CN8rA pSq'fc 1

€A, fi VVCTÁKH fO OTHK (MaT. Vili, 15). XÓqjfTT% KO tlpU^T*

hckhth ÓTpo'íÁTf, 4a nor8KHT ,K S (Mát. II, 13). Ifin. ?ki np«3-
|

kAktv fiyT>, pní

:

KlCfTf, raKw knÁ3h wskÍk'k romÓ4CTK8fOT'k h/mh, í

H Kf<1HI j k(H VVK4H4HK)T'K H/MH (MaT

.

XX, 25). H flO UJffTH 4Hfy'k I

Í10ÁT*K Ifin* IlfTpA H IAkvüKH fi IuMNNH, fi K03Kf4f fiX'h NH rop8 1
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kmcok8 örÓKk é^HNkí : fi np£WKpH3HCA np£4 hh/mh (íHnpK. IX, 2).

H (KAshX'k H/MT\ H/MA TKOE, fi CKí1 ?k8 I 4H /MOKkl, ?fOffi£ /MA €CH

K03/IföKH/l'k, K'k HHy'k K^ETT*, fi AS'h K'k HH^T\ (lOHH. XYI1, 26).

H pfME H/HAl K I ; OHd ?K£ p'ÉfTí! €/m8 (í!8k. XXIY, 19). H
pEME fOH'KHUJfH é fö ÖTq8 : OTME, 4^4k /MH 40CTÓHN 8 fO NHCTk

h/mÍhía (418k. XY, 12). On^ íke npHrr8n/ikiii r
fc rrfcfA 3a

Hfe'fc érw, fi nOKHOHHfT'fcfA é/M8. Tor4^ rArÓAA H/MH Ifif'k: HE

KOHTEfA (íüdT, XXYUJ, 9, 10). H Hl|I£ KH/MH KTO pf*f f TT\ mtó,

pf'ffTíi: raKw Tjk érc TpÍK8fT ,k: hkíe íke nóf/ifT'k a (íUht.

XXI, 1 ). H?ke ko d'qjE ^6i|i£T ,k 481118 ekok) e ímcth, nor8KHT'k íS

:

fi HJKE rfLjJE nOr8KHT'k 48lli8 fKOfO /MENe p^4H, WKpÁljíET'k fi

(Mát. XYí, 25). H ai\m oko tkoe tOK/id/KHÁET'k ta, h3/mh e,

fi KÉp3H W f£K€ (lHdT. XYUI, 9). IIpHK£4ÓfTH OtíIA, fi /KpEKA,

fi K03/10JKfillM KEp^8 éw pH3kl EKOA, fi Kf^E KEpy8 H^T* (íHí1T.

XXI, 7). íHmOrrt ?KE fi HHH 3HH/M6HÍA tOTKOpfi Ifif'k íipE4 Oy*f £-

HHKH fKOH/MH, fií/KE HE r&Tk flfifHHH K'k KHMTH^'k ffi^T* (IortH. XX,

30 ). H ff 4KH (Ö HH^'k S.'ktTA fi48l|Jrt K'k TOH/KE 4£Hk K'k KEfk

u}fTOÁl{j8 fTH4IH Ui£fTk4£CÁT'k W l£p/lfi/MH, CHÍKE íí/MA 6/M/MH8f'k

(7I8k. XXIY, 13 ). H?Kf n'ÍET'k (u K04KÍ, fi?K£ AS’h 4H/MT* é/M8,

HE K?M/fi4£TfA KO K'KKH I HO KO4H, fÖ/HE 4^^ é/M8, K^ETTk

K'k HE/MT* fifTO'ÍHHK'k K04k( TEK8 l|ÍÍA K'k JftHKOT'k K'&MHklH (lOHH.

IY, 14). íHrtpÍH /KE K/lHr8f0 'ÍHCTk fi3kpfi, íaffiE HE WH/METfA W
hea (í18k. X, 42). Mkw 4H ek84etca peméhhoe HfáíE/M'k npopó-

KO/MT*, T/líírÓ/tWLJJH/M'k : Oe OTpOK'k /MOH, érÓTKE fi3KÓ/lH4'k: K03-

/IfOK/lEHHkíH /MOH, HHHkffiE K/írtTOKO/IH 41ÍJA /MOA (íIÍHT. XII, 17).

Fémé ÍKE Ifif'k KO npHUiÉ4(llkf/M'k HHHk fip^íEp É W/M'k fi K0EK04H/M'k

LjEpKWKHkf/M'k fi CTHpLj6/M'k (/I8k. XXII, 52). ÍÍ/M7KE KO t84Ó/M'k

C84HTE, f84AT'k KH/M'k : fi K'k HKJÍKE /M'Kp8 /M'KpHTE, K03/M'KpHTfA

Kfi/M'k (Mat. YII, 2). E4HTE oyKO, í?Íkw he k'Kíte 4he hh mhíh,

K'k OHk/KE Gfili 'f/1K
rK vf£fKIH íipÍH4fT'k (íHhT. XXY, 13).

81. §. Az öhx, ÓHa, oho alakjai szerint ejtegethetk még a

következ névmások:

a) a birtokos névmások: móh, moa, moé, enyém
;
tk^h, tkoa,

tkoe, tied; ckóh; ckoa, cboe, magamé, magadé, magáé; Hamz, Há-

lna, NaujE, mienk; sáujx, sáma, KániE, tietek;

b) a mutató névmások: céh, ciá, cíé, ez;

c) a kérd névmás: méh, mia
,

mié, kié? kíh (kóh), kía, kóe,

melyik ? és

d) KÉck. kca, kcé, minden.
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Moh, a\oA, a\oé ragozása.

Egyes szám. Többes szám

Himn. Sémi. n. Nn. Himn., Sémi. n. Nn.
N. A\OH A\OÉ MoA a\oh A\0A a\oA

G. Aiioírw a\o é A A\OHyX

D. a\oéa\S A\0 É H A\OHA\5V

A. AVOÉrÓ, AIVOH AVOé MOIO a\oA

Ins. AVOHAVZ, MOÉIO AIVOHMH

Pr. VV AVOÉAVZ A\ 0 É H VV AVOHpV

Ketts szám.

N. A. V. moA moh a\oh

G.Praep. A\ 0 6 ÍO

D. Instr. A\ O H M a

82. §. így ragozzuk a többi birtokos névmást is; pl: háujk,

HÁma, náwé G. NÁuiÉrvv, naujé/í\, D. náwémS, náujéh stb. kíh, Kaav,

kóé G. kóéihv, kóé/a stb.

83. §. kéck, kcA kcé a ketts számban csak Ökahá^écatx (12)

számnév mellett fordul el : N. A. kcA, kcíí G. Prae. kcio. D.

Inst. kHsam
;
— az egyes és a többes számban némi eltéréssel

ragoztatik

:

Réck, KcA, KCÉ ragozása.

Egyes szám. Többes szám.

Himn. Sémi. n. Nn. Himn. Sémi. n. Nn.
N. KÉ Ck KCÉ kcA KCH Kt'A kcA

G. KCÉHV KC é A BC^VX
D. kcéa\$ KffH K C k A\ Z,

A. KÉCk, KCÉI’O KCÉ KCIO KC'kX'X, kcA kcA kcA

Ins. kcííavk KCÉ 10 K C Is A\ H

Pr. VV KCÉMK K C É H vv rcKx’k.

XIII. O^f nA Hí Ti, H?Kí éfH Hrf NKf'Ky'k, fiA CTHTfA H/MA TKOÉ

(Ma*!. VI, 9). Hh KklfOTrf, HH r/l8 k’HHU, NH HHU TKApk kAa K03-

MÓJKfT'k NArk PU348MHTH W 4WKKÉ KffilA, ra?Kí VV XpT'fc iHf'fc

n* HUÍÍJf/M'K (Ph/M. VIII, 39). Hrt TA OynOKáíUU Óíjkí HrftliH:

OyílOKáum, H H3KÚKH4'k €íH A (Ilf. XXI, 5). IIpffTUA Tpljf ÍIO-

/mh48 h HÚfTx : n«, uWwth rp'fcyii h A m a : B?íko, npocTH ké33h-

KVUNÍA hAíIÍU: GfkíH, ÍIOf^TH H HClj'fc/tH NÉ/MVUlfiH H A (II A, H M f H f

TKOfriu pA4H (iHo/i. IIp. Tp.). Ö KkifTk tíf : h etTk ahkho

ko 6*f‘ífo n A in e fo (íTIíipK. XII, 12). K8ahtí ojTko MHaocfpAH,
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raKOffif A q^ Báurk /MHAOffp4'k é'cTk (/18k. Yí, 36). H

4HB/iÁy8fA bcA r/mró/iioqif : €44 ff A étTk Xprórk

fA^ 4mok,k (/H4t. XII, 23). H ho/mah8 Kr^ Híva, A

BCA 3KÍpH, A B C A CKOTkl, A E f A nTHqkí... édAK4 K'É
/\8 f'k

nA/mt* bt* KOBMÉa't (Ebit. YLU, 1). H bcA ak^íe A3 oyTp4 npn-

yo/B44y8 kt* ne/m8 bo qÉpKOBk noraÓumTH éró (í18k. XXI, 38).

H N4M f NT\ ÍV /Hwí/CÍA A W Bf^'k fipOplVK'k, CK434UÍE H/M4 ÍV

Btí^Tv hhcAhíh ív Nf/m> (H8 k. XXIY, 27). H nocT4Bn éró

N44 b c i ro 3

f

4i/i f fo 6ri?nfTfKOK) (Ebit. XLI, 43). Ea/Benh Amki-

TároqiiH fBH^HÍA ériv, bc'K/M'b tÉp^qf/MTv b3bii|j8tt\ éró (Ilf.

GXYUI, 2). BfA CTkfA flO/MANÓSUif, I14KH A I14KH /KUpO/tTk r^8

flO/MOAH/MfA (dHTÓpr.). EkífTk /BE A flpA BT* NHy'k, K í H /MNHTCA

H^T\ KklTH KÓ/11H (H8 k. XXÍI. 24). KAa KO nÓdk34 Mf/10B ,KK8,

4qif /MÍp'k Bffk np'íVVKpÁqjfT'k, 481118 /BE CBOfö ÍVqifTHT'k (YHdT.

XYI, 26). H rA ró/14 ni f : MffO/118 oyf^OKH/M'k qpTBif E?bíe;HaA

KOEH npMTMH fipH/IO/BH/MTi 6 (fIÍ4p. IV, 30). H n0fT4B4Liif H/fT*

notpf4r
fc, Bonpoui4y8: k ó e to chaoio A/iA KÓH/M'k fí/MENE/irk cot-

BOpAíTE fíf Eki
(4

rfeAH. IY, 7). H 'K q ki H ÍBf ív nh^t* p'fcuiA : ív

BffA3fs8/Tfc KN^d? K'fcfÓECT'fc/W'k A3rONHT'k K'Kíkl (H8k. XI, 15 ).

ül\it AH yÓqjfUlH BHHTH BT. /BHEOTT*, COKAK^A 34 ÍUVe4;4H. IhlArÓAA

é/ti8 : ki a (íEat . XIX, 17, 18). EkitTk ?be j^Áqiki/H'k haté,

A fÁ/Wk BHH4 f BTi Bffk H^KSfO (H8 k. X, 38). H íipHSBAB'k 4B4

NliKAA ÍV (fy'ffNHK'k CBOHy'k IlVANN'k, HOfAA KO IAf8 (/I8 k. VII. 19).

Eri. ?Bf 44 fT'k é/u8 t^ao, Zako/Be EOcyóqifT'k, A koe/m8 ?b40 cí-

/mehh fBOf t4;ao (1 Köp. XY, 38).

84 . §. A fnevet helyettesít névmások és melléknevek sem-

leges alakjukban rendszerint többes számban állnak. H a\oa kca

tboa cStk, A TKOA a\oa, A npocAAKnycA bx nAp*. Az enyéim mind

tieid, és a tieid enyéim és én megdicsittettem bennök. Hírös-
a\ o jk h a ív qAB’kKx, K03Mo>KHd ív Bóra c$Tk. Az embereknél le-

li e t e 1 1 e n, az Istennél lehetséges.

85. §. A birtokos névmások móh, tkóh, cbóh, mint jelzk

helyett sokszor a személynévmások a\h. th és a visszaható név-

más cA Dativusi alakja szokott állni birtokos jelzi értelemben.

rioMANH a\a IV kx i^ápcTBÍH cA (ckoemx helyett). Uram emlé-

kézzél meg rólam országodban.

86. §. Aharmadik személy birtokát a 3-dik személyii névmás

Genitivusa himn. és sémi. n. érvv, n nemben éÁ, a többes szám-
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bán pedig mind a három nemben ny* fejezi ki. P'kina é\\$ o^mé-

hhu,w ér ív. Mondák neki az tanítványai. Üí\it ko wnSipÁm mé-

aok'Kkwaw c o r p *k m é h í /s\ h y ívíiScthttv h káa\r Otéu,x KÁinn^

nKiikiM. Mert ha megbocsátjátok az embereknek bneiket, meg-

bocsát nektek is a ti mennyei Atyátok. Birtokos jelzi értelem-

ben e helyen is a 3. személyi! névmás Dativusa állhat. H khaI*

íInapé^ KpÁTa éa\S (érvv hellett). És meglátta Andrást, az fi-

vérét.

Vegyes ragozás (caownoé ckaonéníé).

Teljes végzetü melléknevek. (IIpHAardTeÁmüA noANwy* oKONMaNm).

87. §. A teljes végzetü, vagy másképp névmási végzetü

(npHaaraTíAHWM Ai-kcTOHMÉNHkiy* oKOHMamH) melléknevek a rövid

alakú melléknevekbl és az h, m, hs harmadik személyü névmás

alakjaiból keletkeztek, pl.

Teljes alak.

Rövid alak -|- névmás régibb mostani

Nm. a*kPx + h = AOKP'WH = a^P^h
A^Kpa -j- ra = Ampára = A^P^
AOKpO -f-

= A^P^fS = aökP* é

Gén. AOKpa -f- ^ro = AOKpdferc* = A^Rpaaro — A0KParw

88. §. A teljes alakú melléknevek végzetei tehát a fnévi

és névmási végzetek összetételébl keletkeztek, miközben a rövid

alakú melléknév végs hangzója és a névmás kezd hangzója ha-

sonult és egy hangzóvá rövidült.

89. §. A melléknevek ragozásánál a t végs r, k, y, torok-

hangjai az ismert módon lágyulnak (v. ö. 63. §-t.) KaarÍH, kaa-

H í H, KAdB’feMX, KAAH'kH * KÉAHKÍH, KÍAHU/kH :

ck — CT-re lágyul : aió^ckíh — ak*^ctíh
;
uápcKíH — u,ap-

CT’kA\ rK
;

HcnÓAHK, (telt); ckoeóah, (szabad); eAHNopÓA*, (egyszülött)

alakok is elfordulnak: ^büha^ícmtr kc>iii/í\ hcíióahk tizenkét tele

kosarat; n’Kctk pákb, hh ckoko^k, nincs szolga, sem szabad; mkw
é

r\HNopÓA* h hií i|i/« 6cmk aa*. mert én egyes és szegény vagyok.

90. §. A melléknevek teljes alakjai szerint ragozzuk a rend-

számokat : íiÉpKRiH, a/í\, oé, els
;
KTÓpKiH, ám, of, második stb., a
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névmásokat hnrih, aa\, oé, másik
;
kotopmh, a^, oí, melyik

;
szóval

a 3. személyü személy névmás alakjaival képezett beszédrészeket.

A teljes alakú melléknevek ragozása.

Kemény végzetek : rih, aa\, oí. — Lágy végzetek : íií, a.

Egyes szám.

Himn. Sémi. n. Non. Himn. Sémi n. Nn.
N. A^kP"c>é A*KP"aA CHNiH tm-tí chh-^m

Gr. A^ K P“ arw a*kP"wa c h n-/í\ r w chn-ia

D. A ^ K P‘° M 55 A^P"^ C H H - i A\ $ CHH-ÍH

A. mint N. v. Gr. a^kP'oí a®kP-8 k> mint N. v. G. chn-ií chn-k>k>

Y. mint a Nominativus

Ins. a ® n p - w m x A^kP"0M> c h h - h a\ x chn-ik>

Pr. A Ó K P - ^ M X A^Kp-'kH C H H - ’fe M X CHH-’bH

Többes sz.

N. A^bP'íh A^KP"aA A$kP“wa CHN-ÍH CHN-iftA CHN-Í/S\

G. A^Rp-Riyx c h n - h y x

D. A^ k P _bi ^ x cííh-hmx
A. a^P^W* A^Kpaa\ A$KP_W/ft chh-íA(hx’x) chn-aa chh-U
Y. mint a Nominativus

|

InS. A * K P ' w M H CHH-HMH
Pr. a ^ K P w X R CHH-Hyx

Ketts szám.

N.A.y.ASBp-a/i\ a * G P
“ 'k h chh-aa c h h - í h

G. Pr. a « G P^ w c h n-w k»

D. In. A^ K P _klA' a CHH-HMa

Ríaíh melléknév ragozása .

Egyes szám. Többes szám.

Himn. Sémi. n. Non. Himn. Sémi. n. Nn.
N. R6AÍH Ri Ali RÍAÍA KÓAÍH R 6 A i av

G. r í a i /& r w ríaíA k e A i M X X

D. R í A í i M 8 RiAlíH K é A í H AH X
A. KÉAÍ/í\rO (íh) Kf Ali RíAÍIO R 6 A Í H Y X.

,
r á a i a\

V. mint a Nominativus
Ins. R í A 1 H M X RiAÍil* R í A Í H AV H

Pr. U A i i A\ Tv KiAÍfH R í A í H \ Tv

Ketts szám.

n. a. y. R6AÍ/i\ R6AÍH R6AÍH

G. Pr. R6AÍI0

D. Instr. RÍAÍHAVA
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Eojkíh melléknév ragozása.

Egyes szám.

Himn. Sémi. n. Nn.
N. E0>KÍH EÓ>KÍÉ EÓ>KÍA

G. e 6 >k I a r w JK I A EC/KÍA

D. B Ó }K í É M $ - >K 1 W EÓ/KÍéH -jkih

A. EÓ>KÍH -ÍArO -ÍA EÓ>KÍÉ EO>KÍI*

V. EÓJKÍH EÓ>KÍÉ BÓíKÍA

Instl*. E Ó >K í H M *k EÓJKÍÍW

Prae. vv b 6 >k í i m Z. JK í H bóikííh ->kíh

Ketts szám.

Himn. Sémi. n. Nn.
N. A. V. E ó JK 1 A EÓ>KÍH

G. Prae. eó^kíio 1 . , .

D. Inst. l
mluden nemben

Többes szám.

Himn. Nn. Sémi. n.

N. V. EW>KÍH

G. EÓJKÍHyx

E IV >K í A

D. ElV2KÍHAI\íi

A. EVV /Ki

A

Instr. eójkihmh

Praep. EÓwiHp;

> minden nemben

91. §. Eo>kíh némi eltéréssel ragoztatik.

92. §. eéaíh, nagy; ahki'h, vad; ko3íh, kecskébl való; iiícíh,

kutyából való, némi eltéréssel ragoztatnak.

XIV. Ifin* pm : (b pÓAf NfK'ftpNki m h p a 3 k p
ai\i ínnwh, AOKÓ/rfc

e8a8 kt. bAct*, A Tfprmfo kw (/18k. IX, 41). fi?Kf Nd aókp^h
cin c8te, fi/Kf AÓepy/M'k fpqt/M'k A K/irtrA/tTk iawiiuakiuí

MOKO, A^Att*, A n^IOA'k TKOpÁT'k KT* TfpnÍNIH (/I8k. VIII, 15).

Gém e8AfT ,k kmíh, A Ght, B w hí h a r ui N^pni tca (H8k. I, 32).

H t npiHAÓ^'k npw3KáTH npáKfAHkiy'k, no rpíiiiiNkiA kt* no-

KdÁNíi (í!8k. V, 32). Gaá&a KT\ KkiniNM^'k Er8, A ha símah

/Miíp'k: ko 'fMOK'fcq'fcy'k gAtoro/H nif (*18 k. II. 14). Eí38/mníh, hí

H/Kí AH COTKOpH KN'KULINff, A KN8TpfNNfí rOTKOpH/Tk ?CTk (í!8k.

XI, 40). Gfró p^AH rAAVÓAM kA/MT*, fdKW (UH/limA W Kán. L|Ap-

fTKÍf EáVíf, A A^fTfA m3kiK8 TKopÁqjf/w8 n/iOAW érw (íH^t. XXI,

43). TotaA wK'fcipAK'k IAn* pfMf en : u jrcfNO, kmía K'fcpa tkoa:

k8a« TfK'R, faKOTKf yÓljJfLÜH (YHrfT. XV, 28.) MlJJHTf ?Kf npf?KA f
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qpTKÍA KfciA, h nprtK4kí érw, A cía bca npHAO?KÁTCA b A/ht* (iRat.

VI, 33 ). H 2 kíi boctA ^KHíjíi, A yoffiAÁim : e'S ko a^tt* aeo-

fOH^AfCATE, H Oy^AfÓllJAfA OyffiAfO/H'K KMÍM/MTí (/HapK. V, 42).

ÍIpOKílJKf NHÍH ÜHHLpáfOTCA, H r/l8c f M MWUÍAT'K (dlilT. XI, 5).

IIo/mha 8 h /ma, K&e, no BfAHq'fcn /Math teoéh (üt. L.) Eaíkéhh

KpÓTqwn: «kw tíh HdtA'fcAAT'k símam (iTíat. V, 5).

93. §. Két, kötszóval összekapcsolt melléknévi igenév kö-

zül az els a teljes, a második pedig rövid alakjával szokott

állni. Eaa>kénhh he kha,Í5kwíh h irkpoBÁKuif . — Boldogok, a kik

nem láttak és hittek, (szóról-szóra : Boldogok a nem látók és

hivk).

94. §. A teljes végzetü mellékneveket leggyakrabban ott

használták, a hol a görög szövegben névelvel álltak. Ámbátor

határozott szabályt felállitni itt sem lehet.

A felszólító mód (haka. íiobéahtéanoe).

Személy. Egyes sz. Többes sz. Ketts sz.

1. — NÉCÉMX, yBÁAHA\X. NÉCÉEA ('fe)

2. HÉCH, yKAAH HfCHTí, yKAAHTÉ hécéta (*b)

95. §. A felszólitó módot a praesensbl képezzük, a prae-

sens többes sz. 3. személyének végzete helyett a felszólitó mód

h jegyével, melyhez a többes számban té járul (hté)
f ezen h a

magánhangzós tövti igéknél (az h tövüek kivételével) többnyire

H-re, a többi igéknél pedig néha k-re rövidül. Pl. mhtá-iotx —
mhtá-h, olvassál; kosk^ct-^tx — ko3b1íct-h, add hirül; ctán-$tx

— ctán-b, állj meg. A t végs mássalhangzói r — 3-re, k — u,-

re, a 4,
pedig >KA-re lágyul. Pl. noMor-$Tx — noA\o-3H, segits;

khA'A\tx — KHJK4,-h, lásd; ték-Sttv — TÉüj-bi (mert u, után n he-

lyett w-1 szokás Írni), ^AA-áTx — ^áh^, adj

!

Az els személy a többes és ketts számban megegyezik a

praesenssel.

96. §. Már megemlítettük, hogy ha a praesens alakjai elé

kötszót teszünk, akkor a mondat fölszólító jelentést nyer:

Onx no MH'k r p a\aé tx, utánam jön; a, a n<) MN'fc ppa'aítx,

jöjj ön utánam.

Ragozzuk: wctákhth, elhagyni; roma3Áth, fölkenni; 4,Bnr-

n$th, emelni igéket.
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XV. E 8 A H JKf MÓEO KdUif, €H. CM: NH, NH I AHUIUIf JKf ffW,

íu HfnpíÁ3HH etTk (/Hata* V, 37). H kh^btí Ifin. irápS S/pk, pf-

M f prf3MÁGAfNNO/M8 : 4fp3<lH, MÁ4O, (unSqiAfóTfA TH rp'fcfH TKOH.

4 f p 3 ^ m t t : íÍ3^ €f/Mk: Hf kohtíca (YHata. XIV, 27). Rh-

íké ér d'fc/irtTMe, /mwuí/ia^8 bt* rtG'G, r/irt ró^ifoqjc : céh

éfTk NArd r&4NHK ,E, Í1 p ( H 4 H T f 0 y 6 í f /H *G ér, 4^ NAlíJf EOAfTIi

40fT0ÁHÍf (/18k. XX, 14). K8 4HTf OyGO KEÍ COKfpUifNH, KO-
JKf Oíj'K KA LLf'G HKHWH COKfpUifN'G éfTG (íTÍATA. V, 48). GfTU>

prf4H ráródro kAM'h: Nf rmjGÍTffA 48111*10 káuiík), mto ratTf, hah

mtó nífTf (YHata. VI, 25). H4HTA kt* k*cg: ía-kí npÁ/tuv ká-
n nr •• n * n % r n ' r r^.

/MA : H AGÍf lOGp/MJJÉTA OMA npHKA3<lNO H ítipfGA Hx HH/M'G 1 U>-

pdiLUHKlí/A, npHKf 4 HTí1 /MH (YHaTA. XXI, 2).

A melléknévi igenév (npHqdrríí).

97. §. Az egyh.-szláv nyelv bvelkedik a melléknévi ige-

nevekben. A melléknévi igeneveknél is kétféle alakot, t. i. a rö-

vid és teljes alakot szokás megkülömböztetni. Van cselekv és

szenved alkatú jelen és múlt idejti igenév, ezek ragozhatok
;
és

van egy cselekv múlt idej ragozhatlan participium, melylyel az

összetett igealakokat szokás képezni.

98. §. A ragozhatlan participium vézetei:

egyes sz. aa a himn., Ad a n nem. ao a sémi. n.

többes sz. ah „ ági „ Ad „

kettS SZ. Ad „ Ali „ Ali „

99. §. A ragozhatlan participiumot az infinitivusból képez-

zük, az infinit. -th végzete helyett a tiszta thöz a fennti vég-

zetekkel : NfC-TH — NéCAA, Ad, AO
; A ^Ad-TH — A Ad, AO

;

níl|I-H (nCK-TH) — níKA'A, Ad, AO
;

pei|IH (pÉK-TH) — pfKAX, Ad, AO.

100. §. Az igék ragozhatlan participinma és a segit ige

alakjaival képezzük a cselekv igeragozás összetett igealakjait,

mhtaaa 6ca\k, olvastam
;
mhtaak E'fcx’R, olvastam vala; mhtaak e$a#>

olvasandok; mhtaak EGiyx, olvasnék stb.

101. §. A cselekv jelen idej participiumot a

jelent mód jelen idejének többes sz. 3. személyétl képezzük, ez

utóbbinak személyragjai helyett a következ végzetekkel:



59

A jelen id
többes sz. 3.

személy ragja

A melléknévi igenév végzetei

Himn. Nn. Sémi. n.

W, (8hjx) Sljjh KI, (8l(ll)

WTK /i\, (tolpft) ttipH a, (wijif)

4TK a, (aijis) aipn a, (aipí)

iWY'h /ft, (AipR) /AL|JH a, (/ftipO

Példák
Többes szám

3. személy Himn. Nn. Sémi. n.

Níc-Stk Hécej, Híc-Sipn Hic-bi (Síp*)

Bí-k>tx BiA (tóipz*) Bí-KMpH EíA (íóipi)

d/lOAM-ATK Moamá (áipx) MOAM-AljJH dlOAMA (áip<)

Xbaa-zatk Xbaaá (Aipz) XBÁA-aupH Xbaa-A (Aipt

A zárjelben feltüntetett alakok újabbak,

w-val csak a mássalhangzós tövü igék képezik a jel. id.

participiumot és néhány egytövü ige, pl. 3ba-th, — 3ob-$tk,
—

30BEI.

Képezzük a cs. jelen idej participiumot a következ
igékbl : cabjluath, hallgatni

;
rop^TH, égni

;
mhtáth, olvasni

;
níipw,

sütni
;
KÍ3TH, szállítani.

102. §. E participium rövid alakjaiból h, e hozzáadásá-

val képezzük a teljes alakú participiumot.

Himn.

N n.

Sémi. n.

rövid eiA, wcid, ^baa/a, (nécSipk, Eíwipx, yBAA/áLpíi)

teljes eiA-h, héckj-h, yBaA/áH,(HícSipiH, EiKipiH, yKaA/ftipm)

rövid EiKMjJH, HÉCSipH, yBAA/álJJH

teljes Enóip-a^, HecSip-aas, YKaaAip-aaN

rövid EiicipÉ, hécSipé, ysanAipÉ

teljes eihmjjéé, HfcSipÉf, \'KaaÁ!.psí

Képezzük a teljes alakokat is a fenntebbi igékbl.

A csel. múlt idej melléknévi igenév.

103. §. Képzje xiu. Képezzük az infinitivusból. A mással-

hangzós tövü igék az infinit. -th végzete helyett a tiszta thöz
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liimn. x, n nemben ujh, sémi. n. x (újé) végzetet, a többi ige pe-

dig liimn. kx, nnemben kujh, sémi. nemben Kft (kujé) végzetet vesz

fel, mint ez az alábbi táblázatban látható.

Infinitivus
P é 1 d á k Múlt idej mellék-

névi igen év végzetei

Himn. Nn. Sémi. n.
,

himn. nn. sin.

HÉC-TH hécx, (nécuix) NÉCLUH NéCUIé x, (mx) IIJH ÚJÉ

KÉC-TH KÉ^X, (KÉ^UJft) KÉ^UJH képié x, (lux) UJH ÚJÉ

rAdrÓAd-TH TAdrÓAd-Kft

(küjx)

rAdrÓAdKmH TAdrÓAdRUJÉ kx, (kujx) KUIH KUJÉ

ná-TH nÚKx, (nHBUift)

wbp'Étx, (uix)

flHKÜJH FIHKIUÉ BX, (kujx) KUJH KUJÉ

WKp^C-TH
|

WBp'kT-TH
VVBp’kTUJH VVBp’kTUIÉ tx,(tujx) TUJH TIÉ

1

Itt még megjegyezzük, hogy az h tövü igék a rendes hkt*

alak helyett, ezt sokszor w-re rövidítik: cotkcph-th — cotkophkx

COTKÓph
;
WiUOMH-TH — WMOHHKX — ivAWMh

;
KKSCHTH — KKSCHKX —

KK$LUIi
;
AWBHTH — AWEHKX — Aló BAK

,
0\fTpS^\HTH — oyTp^HKft —

104. §. A rövid alakn mnlt id. participiumból képezzük a

teljes alakn participiumot ft — wit, h — dA, é — éé végzetekkel

:

Rövid alak. Teljes alak.

HÉCX, NÉCLUH. HÉCUJÉ HÉC-KJH HÉC-md/A, HÉC-U1ÉÉ

kéax KÉ^UJH, KÉAIUÉ kéa-wíj, KÉA-ÜJdA, KÉA-m éé

nÚKx, nÚKUJH, nÚKuiÉ nÚKKIH, nHK-UJdd\, nÚKUJÉÉ

Jegyzet. A perfectív igék hkkih helyett éh végzettel is

képezik a teljes alakokat: poah-kkjhca — po>kaéhca, kShh-kkih —
KSlI-AÉH.

Képezzük a rövid és teljes múlt idej melléknévi ige-

nevet : KH/VlíTH, pÓ/^HTH, HAVltTH, <HfA\HpdTH, riOA\AN$TH, lldCTH (ndA-

Th), WKP’KcTH, WCTdKHTH, KÉCTH (ké^TH), UKHTH, HCnpCCHTH igékbl.

105. •§. A határozó igenév az egyh.-szlávban nem volt hasz-

nálatban; ám mi az egyh.-szláv jelen és múlt idej cselekv ige-

nevet sokszor fordíthatjuk: -va, -ve, -ván, -vén raggal, tehát úgy

mint az állapot-, vagy idhatározó igenevet. Ilyen jelentéssel a

melléknévi igenév rövidített alakja rendszerint az alany eltt

szokott állni. Kft kpéa\a ono, rha^kx ÍhcScx napó^ft a\nóitx, h

A\nAocíp
r
\cKa vv HHX’ft. Azon idben, Jézus látván a sok népet,

megkönyörült rajtok. X'o a, A IhcScx npn A\opn rdAHAÉHCT'feMx, KH^'k
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Kpara. Jézus a galileai tenger mellett járva, megláta két

fivért.

106. §. A melléknévi igenevek használata általában, és az

úgynevezett participiumos mondatszerkezetek használata különö-

sen, sokkal gyakoribb az egyházi szlávban, mint az él szláv

nyelvekben, az egyh.-szlávban ott is melléknévi igenevet talá-

lunk, a hol sokkal egyszerbb volna külön mondatot használni

;

azért az egyh.-szl. szöveg megértése nagy mértékben a melléknévi

igenevek, illetve a velk képezett mondatszerkezetek alapos is-

meretétl függ.

A cselekv participiumok ragozása.

107. §. A rövid alakú cselekv jelen és múlt idej partiéi -

piumot csekély eltéréssel úgy ejtegetjlik, mint a rövidített vég-

zetü mellékneveket, (ragozás alkalmával alapul a participium n-
nem alakját veszszük a nemi végzet nélkül: jrKopaupH — tkop-

/í\ip, HfCLUH — NíCUj), (V. Ö. 66. §-t).

Egyes szám. Többes szám.

Himn. Sémi n. Nn. Himn. Sémi. n. Nn.
N. V.TBOpA, Aipx; TKOpA,AipÉ; TKOpAtpH TKWpAipÉ, TROpAipa, TKOpAipkl

Gr. TROpAlJja TBOpaupH TRWp/RipX
D. T K 0 p A ip 8 TBOpAipH TBOpAipklMTv TK0p/ÍV4MM&

A. TKOpAipTv TROpAipÉ TROpAipS TKOpAipkl (a\) TKcpAipa

Ins. T R 0 p Á ip H iW X TROpALpÉK* TROpAipHMH TKOpAipaMH
Pr. TKOpÁi|lf MS TROpAipH TKopAipHyx TsopAipay'k

Ketts szám.

N. A. V. TRivpAipa TRWpAipH (k) TRWpAipH (’k)

Gr. Prae. TRwpAipS minden nemben
D. Ins. t k w p A 41 é m a TKívpAipaaAa.

Ragozzuk: eiA, eíkmjjh, bík>l|íé
;

héceí, nécSijjh, nécSlpé; bÉ3x,

Bí3WH, RÉ3UIÉ : raaróaaEx, raaróaaKinH, raaróaaümc alakokat.

X¥I. 0y3p^suiH tkí éró paEkÍNA n'&kaa rhaAípdA npw tK'ET'fc

(orN't), H K033P1ÍKIIÍH HdNk, pCMf *. H ffH t'h HH/Wh K'C (/I8k.

XXII, 56.) flqjf oyEO kw sah c8Lpc, oyamTf eaava aa -

AtH '(AAW/H'E BáuJEf/M'E: KOak/MH fiAmé O^Ti, fii NECf, A^íTk

rfáro npocAqikíai'k oy Hfrw (í18k. XI, 13.) H B03KpaTH-

uiarA natTkipif, caAKAipf h ygáaAipf Eta w KC'Éy'k, rakí-

UIAIUA H KM^Uia, fAKO?K£ raarÓadNO EkífTk KI, HH/M'k (í18k. II,

20). Óff/rfc oy3p«TE neo íoKÉpcTo, A ílrrakf KA'i'a BOtyo^ÁipkiA

A HHcyo4ÁLpk(/A na4 Gna vífaoK r
fe

4
i eckato (Icmn. I, 51.) Oyfi8?B4“
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UiffA KH^Uirf MMB8 érw, H OGA ETOAIJIM C'K HH/M'K

( rí

8

K . IX, 32.) II (ImíT*) 4 Kí1 KOpMG/IA fTO/ALjJM npn ?3 £p 'fc

:

pWK^píf ?K£ WULI f 4LLIf U> NEW, H3,MG(BÁy8 AipÉffiGI (/18 b. V, 2). Bh-

A'fcg't* ?gf ér Ihcg npHfKÓpeHíi ggíslum, p£‘f£ : kmkw hí oy4ÓGG h-

/w8qiÍH GOrÁTCTBO BT* qpTKIf K&ÍE KHH48 T'k (íI 8 k. XVIII, 24).

II B^'feB'G IhM, n^Ti HHLJT\, /HOAÁC/A €/m8, rárÓA/ív : Hh, SíipE

4Ói|ifüJH, /MÓTgfuiH /M/k uhhcthth. H npOfTfpTv p8i/8, KOfH8fA éru).

pfK't: yOLp8, WMHCTHfA (/18 k. V, 12, 13). H npHUif 4't KT, 4Ó/MT,.

f03wgrffT ,k 4p8rn A töreki, ra^ró/tA havg

:

pM 48 HT£rA t'K /mhów,

fftKoi wKp'CTÓ^'K oblj 8 /tiofo nonÍGUj8fo (í!8k. X\T, 6). H rfiró/tA

HMA: H4HTrt BTi BEEG, fAffiE €CTk npÁ*UV BA/MA H ÁGIÉ By04AipA

K'k NfO, lÖKpÁqjfTíl ffipEGA npHB,k3ANO, NA NEffiE NHKTOffiE & MÉAO-

K'bKTi Bíl^E *. WpíuiüiJA e, fipHB£4HTA (flÍApK. XI, 2). H HcnpóuiG

4qJHq 8 H^nHfíi rAArÓAA : Íumnn'g g^ett* h/ma é^i8 (í18k. I, 63.)

H wítábag bca, boetábt* bo tA'fcfi'k éru> H4 E (/18k. V, 28). II lö-

ctabaglue éró, kém G'foKÁuiA (íTÍApK. XIV, 50). FpÉGUJE mse wku>

CT^4ÍH 4Brf4£fATG flATG flAM Tpi^EtATG, OySp'GllIA IhíA y04ÁipA

no /HÓpK) H GAH3 KOpAGA/k GGIBUJA H OyGOÁUfMC/fc (IoAN. VI, 19).

108. §. Dativus Abso lutu s. Igen gyakran fordul el az

egyh.-szlávban a rövid alakú melléknévi igeuév Dativusa meg-

egyeztetve egy ínév vagy pedig egy személynévmás Dativusá-

val : o\\vúpuj$ Hpo^S
;
káminh 3aníM.ÍTa«S

;
kiuéaujS 6a\$

;
éipE ea\S

raarÓAK*ipS, stb. Ezen kifejezések a fnévnek, illetleg a személy-

névmásnak és a vele nemben, számban és esetben megegyezte-

tett jelzi melléknévi-igenévnek nem egyszerit Dativusai, hanem

egy idhatározói mellék mondat rövidítése, mely

úgy keletkezik
,

hogy az idhatározói mondat er^á (mi-

dn, miután) kötszója elmarad, az alany Dativusba
jön és az igei állítmány a megfelel idej rövid alakú par-

ti cipiumb a és megegyezik az alany Dativusával nemben és

számban is. Az ilyeu mondatszerkezetet Dativus absolutus-

nak (/^ATfAhNkiH caai\octoa\tíAngim) szokás hívni; e mondatszerke-

zet csak akkor lehetséges, a midn a határozói mellékmondat

alanya külömbözik a fmondat alanyától. I h c 8 c s >ki p 6 >k a uj $-

C A K/» Kh&AéÉA\1í ÍS
r
\ÉHCT bí\\y», CÉ BÓACBM W KOCTIVKG npÍH^ÓUJA KK

lf pScAAiiA\y». - Ez a kifejezés I h c $ c $ >ke p ó jk r\ in 8 c ebbl

van összevonva : é r a & w * I h c 8 c * p 6 r\ hcm; igy is kell ma-

gyarul fordítni : Midn Jézus Bethlehemben született, ime
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bölcsek jöttek el keletrl Jeruzsálembe. OyMÉpwS Hpo^S, ce

am\K F^Nk ko CNk raKHC/ft Ivvch^S kz érvriTlí. Felbontva : ér^a

Hpo^x ov^Mpe . . . Midn (miután) Herodes meghalt, ime az Ur
angyala megjelent álmában Józsefnek Egyptomban.

A Dativus absolutust tehát úgy bontjuk fel, hogy ér^a kö-

tszóval vezetjük be a mellékmondatot, a fnevet, illetleg a sze-

mélyes névmást Dativus helyett Nominativusba teszszlik, a par-

ticipiumot pedig a jelent mód megfelel idejébe, és megegyez-

tetjük az alanynyá lett fnév, vagy személynévmással személyben

és számban.

Az egyh.-szláv Dativus absolutusnak megfelel a görög G-e-

nitivus absolutus, a latin Ablativus absolutus.

Bk íopAáN'fc KpíipáioipSC/ís t é b k Fa h
?
TpmcKoí raKHcas no-

KAOHÉHÍf :
*Ev c IoQávy fiam iC^o [iiv ov oov Kvqls, fi zrjg Tqiá-

óog ecpav8(DCú$rj jiQOOy.vvr]Oig.

XYIL OppksTx ?Kf nupÓ4kí, K3W4f (IArk) hu rop8 : A ^41118 éui8,

npHCT8nHuiu kt* heui8 optHHqw ér u) (/Ht. Y. 1 ). 0
í/
7HÉpiij8 ?ke

Hpu>48, ce, rrAis r^EHk bt* tk íubh ca Iwch 4>8 bt* érériTk

(/HuT. n, 19 ). H GkííTk KEíl^fOipEUlU HU1U A fOBOÍipOUláfOqif/MU-

CA, A fÚ/M'k IAfTi npHGUH/KHBCA A4ÁUÍE CT* HHU1U (/I8 k. XXIV, 15 ).

KklCTk ?KE yO^ÁipBI/M'k H/MTi, A fU/MT* BHH/\f B'K BECk H ,Ék8k) (H8k.

X, 38 .) IlpHlíif 4UIkl/M'k /KE HAÍ’h BT\ KunEpHu8urk, npntT8nAuju

npfíutufoipíH 4í4pÜyaik( kt* IlfTp8, A pkuiu (/Ht. XVÍI, 24
)
H

Atyo4Áip8 éui8 w iEpíywHu, no HÉurk A4E HupÓ4,k umon* (/Ht.

XX, 29 ). 0yTp 8 ?ke GkÍKin8, ctu Ihct* npn Gp^k (Iouhh. XXI,

4). IlpiH4f lArk 4BÉpEun* 3UTsopéHHkf/M'k, A ítu norpE4'£ ny^, A

pfMf

:

uiAp^ búurk (Iouhh. XX. 26 ). Bo €4hh8 jke w r8GKWT'k

/Hupíu /HuryuuHHU npinyE 3u8Tpu, éqiE r8ipfn Tik, hu rpÓGT*

(Iouh. XX, I). KkícTk íHE A48qjki/n'k hit. no n8xA, p em c h^kíh

HT\ he/m8 : A48 no teg^, u/ho?ke uqjE H4E111H, T^k (/I8k. IX, 57).

Bontsuk fel a fennti Dativus absolutusos mondatszerkeze-

teket.

Fejezzük ki Dativus absolutussal a következ idhatározói

mondatokat :

XVIII. 6 ryu 5ke ckn* A3k(4E, nporuuróuu nk/nkm = Kkc8 A 3-

niÉ4tn8, nporuuróuu nkuikÍH (H8k. XI, 14 ). H ukíe, éryu éipÉ

ruuróuuniE tóh, npinyE I84U H ukíe, éqif é/w8 ruuróufo-
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qj 8, npÍHAf I8aa (íUapK. XIV, 43 ). 3Ahí tok hí h/M'E é/w8

ko3aAth, noKf*rK h érív npOAÁTH, A ?KfH8 érív A maaa . . .

(Mát. XVLU, 25.) .

= Hf HAi8ip8 ?k t é/n8 K03AÁTH, nosía'fc

fi r^k ériv npoA^TH, A ?Kfn8 érív fi maaa.

109. §. KkícTk (lön) és KHfr^A (midn) után is találunk ehhez

hasonló Dativust, ezt azomban nem kell összetéveszteni a szoro-

san vett Dativus absolutussal. H bkjctk haSlpiviaw hmk, wmhcth-

uiac/A. (S lön, midn mennének, megtisztultak)
;
mert, mint látjuk,

mindkét mondatnak ugyanegy alanya van. (V. ö. a 117. §-t.)

Teljes alakn csel. participiumok ragozása.

119. §. A cselekv alkatú teljes végzetii participiumok ej-

tegetése csekély eltéréssel hasonló a teljes alakú mellékneveké-

hez, (ragozás alkalmával a nnem alakot veszszük alapul a nemi

végzet nélkül: TKopaujja/ft — TKopaup, híciua/a — hécw).

Egyes sz. Többes szám.

Himn. Sémi. n. Nn. Himn. Sémi. n. Nn.
N.V.TROpÁH(ipÍH) TKOp/ÁLpÉÉ TKOpÁipdA TKOpAljJÍH TKOpALjjaAS TKOpÁLpkia\

G. TKOpÁiparW TKOp/ÁipiA T R 0 p Á 4J H
)f
&

D. TKOpÁlJJÉMS TKOpÁipfH T R 0 p Á l|J U M X

A mintN. v. G. TKopAqjff Tsop/ftipSio TBopÁLpkiM TRopMipaa\

Ins. TROpÁipHMK TKOpAipfK* TROpAlJJHMH
Pl*. TKOpAipíMR TKOpÁipÉH T R 0 p Á l|J H \* Ti

Ketts szám.

N. A. V. TROpá\ IJJd/ÍV TKOp^ipiH TKOpAipiH

G. Pl*. TKOp^ipSK* 1

D. In. TKopÁipHMa
J

minden nemben

Ragozzuk: npHuiíA*, Hcu
r
*bakK&, wk^ipákk, oy3pkKR,

cTSnak, npocAdRAÉH, powaéhca mind a három nemben.

npH-

111. §. Tudjuk, hogy alárendelt mondatokat melléknévi- vagy

határozó-igenévi szerkezettel rövidithetünk meg. Ennek következ-

tében mondatösszevonás áll el
;
és az alárendelt mondatból ké-

pezett melléknévi igenévi jelz az általa jelzett mondatrészszel

nemben, számban és esetben egyezik. Az ily melléknévi-igenévi

jelz magyarban mindig megelz: a jelzett mondatrészt, az egyh.

szlávban azomban rendszerint követi az általa jelzett

mondatrészt. Taacx k o n i h> ip a r w kk nScTKÍHH. A pusztában kiál-

tónak szava. H kkjctk ha KC-ltjfx CTpapv, jkkkSiiihx-r vvkpíctr

ny*. És félelem szállta meg mindnyájokat, kik a környéken (köröskö-

rül) éltek. Felbontva a két mondatot : Taacx rorw, htké Konírr* kk
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nScThJHH. Annak a szava, a ki a pusztában kiált. H eúcte Ha

cTpayx, hh<é wKpÉCTx aumAyS. Félelem szállotta meg mind-

azokat, a kik a környéken éltek.

112. §. Az ily participiumok forditása könny, mert felbon-

tásuk nélkül is helyes magyarsággal fordíthatók. Ám sokszor áll

el a participiumok torlódása, ezeket mindig: íí>ké, ké, &ké vo-

natkozó névmással kell felbontani, a melléknévi igenév pedig a

jelent mód megfelel idejébe jön.

ceSaétca péménnoé (npopowcTKo) npopÓKOMx raaróai^-

i p h m ^.Felbontva : cbSa étC/SN p « m é n n o é (npopouÉCTBo) npopÓKOM*,

hh<í raaróaÉTx. Hogy beteljesedjék a próféta által mondott (jö-

vendölés), a ki igy szól. Az els participiumot is felbontva és a

szenved alkatú kifejezést cselekv alkatban kifejezve: ce$-

A*tca\ (npopoMÉCTKo) e >k é p í m 6 ii p o p ó k k, íoké rAarÓArr*. Hogy

beteljesedjék (a jövendölés t. i.,) a melyet a próféta mondott, ki

(igy) szól. Vagy pl. Fémé >ké ^pSrWiUx oynoKawiphiM* coeóio, íakiv

cStb iipáK6^HHii,Bi, h y S a A ip í h npoMAA, iiphtmS cíw. Ezen összetett

mondatban oynoKÁKipkiMK töbes sz. Dativnsban áll, tehát az ugyan-

csak a többes sz. Dativnsban álló AP^rwMK névmást jelzi
;
>y$AAipíH»

a töb. sz. Nm. himnemii alakjával áll, de »npÁKÉAHHltw<< szintén töb.

sz. himn.Nominat
;
tehát ezt jelzi, igy kell tehát felbontani: Pémé >ké

ApSrhJMx, hh\é (több. sz. nm.) oynoBÁiOTx coeów, íakw cSte npá-

BfAnhu,ki, h hAké y S a A t ik np$na/í\, hphtmS cík>: Mondá a többiek-

nek, kik önmagukban elbizakodnak, hogy (k) igazak, és a

kik gúnyolják a többieket, ezen példabeszédet.

&CMK EO npOcAft, npÍÉMAÉTft, H H Lp Á H WEp'kTdÉTZ, H TOA-

kSlpémS weép3étc/í\. Felbontva: RcAkb eo, hAké npocÚTx, npíéM-

aítb, h tcmS, h >k é toahétr, vvBÉp3ÉTca\. Mert a ki kér, kap, és a

ki keres, talál, és annak, a ki zörget (a zörgetnek) megnyit-

tatik.

A szenved alkatú participiumok.

113. §. A szenv. alkatú jelen i d

e

j ii melléknévi igenevet

(képzje a\k), a cselekv alkatu jelent mód jelen idejének többes

sz. 1. személyétl képezzük a nemi *, a, o, és a teljes alakok-

nál kih, a/A, oé, végzettel

:

A’kAAÉMx — Arámik, '.a, o; A'kMÉMWj aa, c>é, a mi dolgoztatik;

yKAAHMx — ysAAHM-B a, o; ysAAHM-EiH, a/ís, oé, a mi dicsértetik.

5
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Azon igéknél, melyeknek aoristosa o-yTv végzetli, a participium-

ban is ehhez az összeköt o-hangzóhoz járul az a\a, a\o végzet,

tehát (nécéaxz — necox'z) — nécoa\z, nécc>a\4, hécoa\o
;
nécoa\kjh, a/ü, oé.

114. §. A szenved múlt i d ej ü melléknévi igenevet (képzje

hz v. tx), az iníinitivusból képezzük, th helyett

:

1. az a tövü igéknél ahz, ana, aho végzettel: mhtath — mh-

ta-nz, a, o a mi olvastatott.

2. A mássalhangzós és az h tövü igéknél (az elbbieknél a

tiszta thöz, az utóbbiaknál : a t fog- vagy ajakhangjai az

ismert módon lágyulnak,) ínz, ina, éno végzettel : hec-th — nec-ént*,

a, o
;
x’kaah-th, xkaa-en'k, a, o

;
po^h-th — po>k^-íhz, a, o : awkh-th —

AISKA-ÉNZ, a, o; pfipH (pÉKTH) — píM-ÉHZ. A, 0.

3. ttv
;
ta, to, azon gyökigékhez járul, melyeknek inf. töve

= gyökere h, 8, ki, *b, /A végzett! : íih-th, inni, íih-tz
;
we-8-th —

ivkS-ttv
;
pki-th, túrni, pki-tz

;
ka*a-th — ka/A-tz

;
rrb-TH, énekelni,

n'b-Tz.

Ám az ki és /s\ tövü igék Enz-vel is képezik: pacriA-TH, meg-

feszíteni — pacnA-Tz vagy paciih-ehz
;
34-eki-th, elfeledni — 3a-

ekj-tz és 3a-ER-ÉHz; ide tartozik kh-th, verni — eí-enz.

4. A hSth végzetü igék többféleképp képezik:

nOfTHÍ’K-fN'K (nOCTHT-bl)

nOCTHr-H8-TH ílOfTHrN8-T'K (nOfTHTH-^-bÓl)

elérni, felfogni nocTHrN-EN'K (nomirN-bl)

nocTHrHOK-EH'K (nofTHrNoy-ból)

115. §. A rövid alakokból képezzük a teljes alakokat a már

ismert módon :

z — kih
;

a — a/A

;

o — oe
;

EHTZ EHTKIH
;

EHTa — EHTA/A
;

EHTO EHTOf.

116. §. A rövid alakú szenved participiumok a rövid alakú

melléknevek ragozását, a teljes alakú szenved participiumok pe-

dig a teljes alakú melléknevek ragozását követik (v. ö. 65. 90. §§-t.)

Képezzük a szenved alk. jelen és múlt idej participiumo-

kat: 3KATH, KA/ATH, EpÁTH, NECTH, pELJJH, PÓ^HTH, X'BaAHTH, A^TH )
W-

KÉpCTH, ASmSTH, igékbl.

117. §. A szenved jelen v. múlt idej particiumok rövidí-

tett alakjai, és a kkith segít ige megfelel alakjaival képezzük a

szenved igeragozást: 43z ykaahaaz Scmk — dicsértetem; \'kaaéhz

írbyz — dicsértetem vala
;
xkaaehz eS,\^ — dicsértetni fogok stb.



67

XIX. ÍIOAOEHfT'k Gh8 'ff/10K'E líffK0/M8 /MNÓru; ROfTprtArtTH,

A Ack8 ui f h 8 ewth w fTÁpeq'k h ápy'ífpéH h khmjkhmki., h oyEÍfH8

EkíTH, H ET\ TpfTÍK Af HE KOCTdTH (d8K. IX, 22). íHoffidUIf EO

fff /MÍ?pO npOAílHO EklTH Hí! /MHOS'fc, H ArtTHfA HHlfikí/MTi (lUdT.

XXVI, 9.) H ff, /M8?tíff HOfÁlJlf HA ÖAP't Mf/IOK'EKd, H/tJf E'fc

p^3fr1rtE/IfH'K (/I8k. Y, 18). Oy?Kf A^épH 3dTK0pfHkJ f^TTi, H A'ÉTH

/MOA fO /MHOfO HA /lOJKH f8TE (/I8k. XI, 7). HífTE EO TrtHHO,

€?Kf Hf fAK/lfHO E^AfTT.: HHffif OyTdfHO, &Kf Hf n03HdfTCA (fI8K.

IjYIU, 17). IIpfA^HH /Kf E8AfTf H pOAHT6/1H H EprtTÍfK) H pOAO/ft'k

H AP§rH, H Oy/MfpTKAT'k W Kdrk I H E^AfTf HfHrtKHAH/HH W Kf'Ey'k

H/MfHf /MOfPW prtAH (/I8k. XXI, 16). 6/lHKrt ALpf fKA/KfTf HA

3Í/MAH, e8a8tTí CKA3dHd HA NEfH : H 6/tHKd Al\lf QASyklUHTt Hrt

\3(/UAH, E^aStTi p^p^UieHíl HA fiKf^'k (/HdT. XYIU, 18). l\ít

W All ^A ffruí Ekklö Ek( qápCTKO /MOf, í/l8rH /MOH OyEW nOAEH3rf-

|

/IHfA E ki Iliit, Art Hf npfArtH'k Ekí^'k Ekí/I'k I8AfW/M'k (ÍOÜH. XYIII,

36). E/ifOAHTf, Art hi npf/iqiéHK E8AfTf (/I8k. XXI, 8). flijif 3a-

EÍ^TfEf Ifp8w/1H/Mf, 3ÜEKfHít e8a« A ffHHqrt /MOA (üf.GXXXYI, 5).

118. §. Cselekv átható igék mellett sokszor elfordul az

egyh. szlávban egy fnév, vagy pedig személynévmás Accusati-

vusa a vele nemben, számban és esetben megegyeztetett melléknévi

igenév, mint jelz Accusativusa kíséretében. OyMfNHUkJ KHAv’kKUjf

érc* y 0 a A ip a no MÓpio, MNÁyS npH3paKx kkíth. A tanítványok

látván t a tengeren járni, rémnek vélék. Ez a ér yo^Aipa nem

egyéb, mint egy tárgyi mellékmondatnakparticipiumos Accusativussá

rövidítése; felbontva : oyqfNH^kí KH^Kuif, íaKw ohx y 0 a w t x no

íwópio, MNÁyS np«3paKx keíth. A tanítványok látván, hogy a

tengeren jár, rémnek vélék.

Az ily mondatszerkezetet íakw — hogy, kötszóval bontjuk

fel
;
a fnév, vagy pedig a személynévmás Accusativusa, mint alany

Nominativusba jön, a participium Accusativusa pedig a jelent

mód megfelel idejébe, mint állítmány megegyeztetve az alany -

nyal személyben és számban.

119. §. Nehány ige: raaróaaTH szólni, yoT'kTH akarni, mnhth

vélekedni, pfipH szólni, mellett a tmondatba olvasztott mellék-

mondat állítmánya iníinitivusba jön, az alanya pedig Accusati-

vusba (Accusativus cum infinitivo) Pémé >ké kx híímx:

kIkw raaróaiOTx XpncTa Gkina AaKH^OKa keíth (ASk. XX. 41.) Mondá

nekik: miképp mondják a Krisztust Dávid fiának (lenni). Fel

5*
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bontva : Pém'é híí kx nha\x : kákw raaróaioTx, mkvv Xphctócx cbjhx »

AaKHAOBTi 6CTb> ? Monda pedig nekik: miképp mondják, hogy a I

Krisztus Dávidnak a fia? Vagy a fennti mondat: A\H/Áy$ npH-1
3 pdKx KKJTH, rémnek vélék. Felbontva: amAyS, raKw npHspaKTi

j

érrk, vélék, hogy rém.

120
. §. Az egyh. szlávban a tárgyi és határozói inellékmon-

{

datokban sokszor elfordul a Dativuscum infinitivo szer- I

kezet, mely abban áll, hogy e mellékmondatok alanya Dati- 1

vusba, az állitmánya pedig Jnfinitivusba jön. RwANki >k

í

BAHBayScA }

BT^ KOpdEAh, ÍAKVV Oy>KÉ nOTpS^KÁTHCM 6 M$ (illa p. IV. 37.) A
|

habok ömlének a hajóba, úgy hogy már megtelék az.

Az ilyen mondatszerkezet íáKív és mko>k< (úgy hogy, mi-

nek következtében jelentés mellett), BN^á (midn) 3dNf
j

(mert) npí^É ^á^Ki (mieltt még) kötszók és bbjctk (lett, lön) 1

ige után szokott elfordulni. UNtr^a bö33bíth mh kx Tísk
(

E helyett: Rnír^a a3x B0330BS kx Téb^. Midn hozzád kiáltok. I

Emlitettük, hogy ebjctb és b h e r 4, á mellett, Dativus ab-

solutus féle constructio is állhat. (V. ö. a 109 §. t.)

XX. H KktCTk M48ipklA1 ,k HAH*, UHHCTHUJAÍA (í18k. XXII,

14). H BOfTA AKIf (pA3fAÁKAfHHkfH) A B3fATk OApT^, H3W4Í

np?4 BC'CAIH : fAKW 4HEHTHÍA BlIiAn* A MABHTH EPd, rarÓAfOipkl/H'k,
|

WKW HMKOAH/Kf TAKW BH4'fcyOA1'k (llÍApK. II, 12). H KklíTk ?Kf

ÍIfTp8 nOf,fil|JAK)qi8 Bf'&y'k, fHHTH A KO fTklATk ?KHB8ipkíA1'k BT.

á (rAA'k IX, 32 .) H npfH4ÓuiA bt. 46^: A coGpár/k íiakh í

HAp04'k, fAKW Hf AlOljJH HATk HH yA'&GA WCTH (íMa^K. UJ, 20 ). 1 ^

H bo30íihbt\ A AiHÓnu np8?BÁBrA, H3kÍ4f: A GkítTk mkui AifpTB'k,

fAKOffif /MHW3 ,fuM rk TAArÓAATH, fflKW OyAipf (íUrfpK. IX, 26 ). £*3^4 *
1

7Kt A IlbfH^'k W rAAÍAfH, A3 TpA4A Hrf3ApfTA, BO I84IW, BO 2

rpÁ4 ,k 4 K40 BT., Hffif HApHLjÁfTfA flH
f
Mff/M'k, 3AHf EklTH €Al8 ÜJ 3

4ÓA18 A Öt f MftTBA 4m° Kíí (V18k. II, 4). Ho npi^fTT* ^Ark, 4A

BfÁKT, HÍKf OyGffT'k Bk(, B03 /MHHTCA m8?Kg8 npHHOfHTH Kr8

(IOAH. XVI, 2 ). Pf M f íKf KT HH/H'k 1 KAKW rVIArOAfOT'k XpTA GhA

4«4oba KkfTH (í! 8 k. XX, 41 ). Hf yoip8 bact* Hf B^'feTH w 0y j

/MfpiiJHy'k. OakiüiAK'k ?Bf IÁKWB'k c8ip8fo miifHHq8 bo GrrnT'fcij

(1 AKlüB'K Mk'íüiAB'k, lAKUJ miifHHLJA ?fTk BO GréílT'fc) Í10C/V Ölj ki 3

HAUJA RfpBi’f
(4Í^H. VII, 12 ). ífif'h Hf ÖfTABAÁllif TAArÓAATH

k'Kcki, wkw B^/kyS ró XpTA t8ipA (íÜAp. I, 34). IIpf^4f 4A?Hf

Hf B03rAAfH TfKf 4>M»nn ,k, f8iprf H04 f/MOKÓBHHL|fK>, BH4rfiy
rk TA

(Ioah. I, 48).

i

3 ,
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A cselekv alk. igeragozás összetett alakj ai.

Múlt id.
RWTH. XKdAHTH.

Egyes szám.

1. bkja*, a, o gcmk, voltam xbaahax, á, , gcavk, dicsértem— — écH dicsértél
— — gctk, dicsért

Többes szám.

écMhj voltunk ysaA hah

écTí voltatok —
c8tk voltak —

Ketts szám.

1. ekíaa,-h écsa, k yEdAHAdj-H ácsa, k
2. — ecTa k — gcta, k
3. — árra k — ecTa, k

2. — — écA voltál

3. — — GCTK volt

1. EbJAH

2 .
—

3. —
ecMhi dicsértünk

6cté dicsértetek

c$tk dicsértek

Végzett múlt id.

Egyes szám.

— Ek voltál >

. Bkíax, a, o Ekyx voltam) ybaahax, a, © Ekx’x vagy EÁyx dicsértem)

cö
— Ek — eáwé dicsértél

Ek — eáuié dicsért ^— Ek volt )
^

Többes szám.

. Ekíah EkyoMz voltunk I ysaajíaH EkpaiK, eÁyoiux dicsértünk) ^

.
— fikcTí voltatok}^ — EkcTe, eácté dicsértetekig

Ekwa,Ekx’8 voltak

. Ebíaa,-H EkyoKa, k
— EkcTa, k
— skcTa, k

skwa, EkyS, EÁyS dicsértek )

Ketts szám.

yBdAHaa EkyoKd, k E/Áx'oba, k
— skcTa, k eácta, k
— EkCTd, k —

Félté teles mód.

Egyes szám.

1. Bkját*, a, © EKiyx volnék ysaAHAx, á, o EKiyx dicsérnék
2. — — ew válnál — EhJ dicsérnél

3. — — ekj, EKicTK volna — EhJ, EhJCTh dicsérne

Többes szám.

1. Bkjah ekjx’oavx volnánk yEdAHAH EiáyOMZ dicsérnénk
2. — ewcté válnátok — EhJCTÉ dicsérnétek
3. — EKÍma volnának — EhJUJa dicsérnének
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Ketts szám.

1. BhJAa,-H KhípKa (k), KKJCKa, k ^BaaííaarH EKÍyoBa, k
2. 3. — EhJCTa (k) — — EhícTa, b

Egyes sz. eejax, a, e$a8, voltam volna

— eSa*wh, voltál volna stb.

Egyes sz. jvamat*, á, o, e$a8 dicsértem volna

— eSaíujh dicsértél volna stb.

E

w
dicsértem volna, stb.

X
x

121. §. A cselekv igeragozás összetett alakjait a cselekv

alkatú ragozhatlan participium alakjaival-, melyek csak nem és

szám szerint változnak, — és a segít ige alakjaival képezzük

;

és pedig az összetett múlt idben a segit ige jelen idejének, a

végzett múlt idben a segit ige imperfectumának, és a feltételes

módban a segit ige aoristosának, illetleg jöv idejének alakjaival.

122. §. Az összetett múlt idt akkor használták, midn az

elmúlt cselekvést nyomatékosan akarták kifejezni
;
külö mben

pedig az aoristost használtak, melynek alakjai lényegileg ugyan-

csak oly elmúlt cselekvést fejeznek ki, mint a mint az összetett

múlt id alakjai is. fix rpkck^x poahac/«\ gch kéck
,

h tej ah nej

oyMHWH? Bnökben szüllettél, és te tanítasz minket? fii\ií 6ca\k

mhmx Koro óeha^ax, K03Epai4JS MÉTBfpHUjÉio. Ha valakit valamivel

megrövidítettem, négyszeresen visszaadom.

123. §. A végzett múlt id alakjaival oly cselekvést fejez-

tek ki, a mely egy más elmúlt cselekvés eltt folyt le. Geinx

moh .... h3itheax fik, h wEpkTícav Fiam .... elveszett volt

és megtaláltatott.

124. §. A feltételes mód alakjai a feltételes cselekvést

fejezik ki. Ai\\t eejcté aioehah a\A
,

E03pÁA<>uaAHC/i\ eejcté o\'ew,

iá kw ha$ kx Oü,$. Hogyha szerettetek volna, örülnétek, hogy

Atyámhoz megyek.

125. §. Az összetett idalakokat többnyire a mellékmonda-

tokban használták.

Egyes sz. ykaahax eejax

— a — á

— 0 0
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Körülirt jöv id.

2. HM4LUH X&dAHTH
3. HMATk

X’
KaA^TH

Egyes szám.

1. hmamtv ysadHTH dicsérni fogok

Többes szám.

HMAMkí yKAAHTH
HM4TE y&AAHTH
HM$TX yKAAHTH

Ketts szám.

1. HA\ABA ('b) JC&dAHTH

2. S 3. HM4TA (1?) yKAAHTH

126. §. A körülírt jöv idt havKth, vagy pedig yoTÜTH,

igék jelen idej alakjaival (hmauj&, yoipS) és a ragozandó ige infi-

nitivusával képezzük.

XXI. BrÁ cía roypAHÜy'k w kShocth /moea : mtó éf/Mk éipÉ he

AOKOH'ÍAA'k (VHaT. XIX, 20). HífTE AH MAH HHKOAH/KE, ÍAKIU H3

OyCTT% AlAA^éHfqi. fi Cf8qJHy'K COKEpiiJHA'k érd ^kaa8 (/Hat. XXI,

16). íTÍACAOAl'k (MÁK ki /MOEA HE no/MA3AAT* €fH *. CÍA JKE /MlfpO/M'k

Í10/MA3A /MH HU^ (/I8k. VII. 46). H GkíCTk ér^A K03KpATHCA

np(H/M'k qpTKO, pEME npHTAAfHTH pAGkl TÍH, H/M?KE AaA* cpEGpÓ,

AA OyK^CTk, KAK0 b8 K8fIAfO r8Tk COTKOpHAH (Ü8k. XIX, 15.) Bo

CA^A^ UiéAniklA ffi€Nk(, fAJKE GÁy8 npHLUAH CT. NHATk W Faa'í-

AÓH, KHA'kuJA rpÓKTi, fi ÍAKW flOAO/K É HO GkíCTk TlMO éríü (/I8 k.

XXUI, 55). H kÍ Kftk rpAA^ cogpaaca kt* A^fpf^i^ (I, 32.)

OyMfNHqki ko érw whíah GÁy8 ko rpÁA'k, AA GpÁuiHo k8hatt*

(lOAH. IV, 8). Mkui fk(H'k /MOH CÉH /MfpTK'k G'K fi W?KHKÉ : H3*

THGATi GÍ, fi WGp'GTECA (Ü8k. XV, 24). H /MH03H W I8aíH

GÁy8 npHUJAH KT* íHÁpA'fc H íÜAp í H, AA OyT'GllíAT'k fi^T* W GpAT^

éfO (IoAH. XI, 19). OgÁ^E gpATH A10A OHkí, fíffiE HE KOCyOT'GLUA

A1EH6, Aa MaP^ Kkíy'k GklA'k HAA HH/MH, fipHKEAHTE rG/MW, fi ferfc-

qklTE npfAO /MHÓfö (í18k. XIX, 27). BhA^KT* /KE ÍMpíCÉH KC33KA-

Kk(H éró, pfME BT* CEG'G, rAATOAA : CÉH AipE Gkí GklA'k nppOK'k,

K'GA^A'k Gkí, KTO, fi KAKOBA /KEHA MpHKACAETCA é/M8 1 ÍAKW rp'Glll-

HHLJA €CTk (/I8k. VII, 39). GOk'&LJJAÍIJA fi P^IÍIA é/M8 : At|IE HE

Gk( GklA'k CÉH SAOA'ÉH, HE GkíyO/M'k íipÉAAAH érÓ TEG'G (lOAH.

XVIII, 30). ÜLpE GklyO/MTv GkíAH KO AH « OTéqTi HAUIHyk, HE Gkí-

yOATk OyGW OKtjiHHqkí H/MT\ GkíAH KT\ KpOKH npOpWK'k (íIlAT.

XXIII, 30). iKhuíta h/maau. w káct. TArÓAATH fi c8ahth (Ioah.

VIII, 26). H HA fi/MA érw fA3 kíL|k( OynOKÁTH fi/M8T'k (íKat.

Xfl, 21). KáAfT'k GO KEAÍH npEA rAf/MT* : fi KÍHA fi CÍKÉpA HE
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HMATk Í1HTH, H fTrirW HmÓANHTCA éqjf «3 MpfKd /MTp*

fKOfA (Ü8 k. I, 15.) BaOffiHTf Kkl KO Oyiiikl KdLLIH MOKffrt f íA :

GíK GO 'MK'É'íffKÍH H/MATk npf^THfA KT\ ptfLJ'fc MM WK'G'ffíT'fc (Ü8 k.

IX, 44). H raróad ham : 'ihiuti oyGw aiow HtniÉTA, A Kpqjf nímtk,

HAnfif íÍS'G KpfL|MfOfA, H/MATf KpTHTHfA (íKdT. XX, 23). fl/HHNk,
f\ r w r r f)T y f ' f /

A/MHNk, ÍMrOAK) MATK I rfljif KTO MOKO MOt t OG/lfO^f T'k, f/HfpTH

Hf HAMTk KHA^TH KO KÍKH (IOAN. Vili, 51). lHapAT* Tk(, T^H *.

Hf HAMTk GhJTH TfG'G Cl f (íKdT. X¥I, 13).

A cselekv alkatú körülirt igeragozás.

Infinitivus.

XKaAÁLpx, a, ( EkílTH.

Jelent mód.

Jelen id.

yKaaÁH ecMh, dicsérek ragozása.

Egyes szám. Ketts szám.

1. XKaaÁH, ljjaa ljjíí |écA\k XKaaAijja, h (/k) éca\a, écKa, (k)

2. vagy
:
yKaaA, 41a, ijjh, 4jé>(Ích

3 . — JecTK

écra, (k)

a)

b;

Többes szám.

1. XKaaAijJÉ, hj, a écMki

2. — 6CTÉ

3. — cStk

A oris to s.

Egyes szám.

XKaaÁH, i|jaA, i\im 1 Ebjyx, dicsértem,

vagy :
yKaaA, ijjk, i|jh, ijjé] eki, ekíctk

yKaaHKWH, hma, ui« ! éca\k,

vagy
:
x’KaaHK*, nw, lué

J
ecá, ctk

Ketts szám.

a) XKaaAi|ja, h (b) ekjcim, EkicTa (k)

b) x'KaaHKiua, h (•&) gckí, érrá, 1i

Többes szám.

a) XKaaAi|u, ki, a kgj\'oa\k, kgjctí, Ehíuia

b) yKaaHKiiií, ki, a bcmkj, óctí, cStk.
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Imp erfectum.

XKdAiáH dicsérek vala.

Egyes szám. Ketts szám.

yKaaaupa ,

h

(*b) E'byoKa, EÁyoKd('b)

— E'brra, E/ÁCTa, (
rb)

1. XcdaAn, ipaa\, ijjéé lE'byz, EÁy&

2. vagy:yKdA/s\,L|j?i, i|jh>e^, eáujé

3 . — [ljjé]e£, E/ívujf

Többes szám.

1. XBaaau|iÉ, bi, a E'byoMB, EÁyoMK
2. — EÍ5CTÉ, EÁCTÉ

3. — E'bwa, E'kyS, E/áy$.

Jöv id.

XKdAÁH, 4jaa\, 4jéé dicsérni fogok.

Egyes szám. Ketts szám.

1. XsdA/ÁH, ipa/s\, 4J« 1 e$a$ yKaa/ftipa, h (*b) e$aém (*b)

2. vagy: yKaaA, ipz, ipn, iptl e$aéi1jh — E$AÉTa ÓO
3. — J e$aét* — —

Többes szám.

1. Xbaa/ímpé, bi, a e$aémx
2 .

— eSa^
3. e$a$t*-

Felszólitó mód.

XRaaÁH, ipaa\, i\ite e$ah dicsérj.

Egyes szám. Ketts szám.

XBdAÁH ipdd\, l\m

vagy
:
yKaaA, 4tb, ijjh, 14J6

eSah
yKaA/iupa, h (*b) e$ahkA *b

— ESAHTa, ’b

Többes szám.

yRaaaujJí, bi, a e$a émr
— eSaítí -

127. §. A körülirt igeragozás alakjait, — melyek az él
szláv nyelvekben nem szoktak elfordulni, — a cselekv alkatú

jelen, vagy pedig a múlt idej ragozható melléknévi igenevek

alakjaival és a segit ige megfelel alakjaival képezzük
;
miközben

a melléknévi igenév csak nem és szám szerint változik, a segit

ige pedig rendesen ragoztatik.
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128. §. A körülírt igeragozás alakjaival a cselekvés, vagy

az állapot tartósságát, huzamos voltát fejezik ki az egyh.

szláv nyelvben. H kkjctk ktv vv a hi A tóh sk oyqA: h

KkyS 4sapHCÉ6 H 3AK0N0SMHTfAÍÍ, HJKf K k \' $ npHUJAH
h cAaa ck HcukaAtóipH nyz. Es lön egyik napon (hogy)

o tanita és (ott) lilének a farizeusok és törvénytudók is, kik

jöttek vala ... és az (ur) ereje ott vala azok meggyógyi-
t á s á r a.

XXII. (j4HNT\ Ü> NH^T* H/UfHfAi'h ffrÁK'k, NA3NAA1 fNAliJf A^yOATk,

TAÁA'K KfAHKT\ yOTÁip'K KhiTH (10 KffH KffAf NNkíf (4^AH. XI, 28.)

Pl-Jkí NA/MT*, KOffO OKAAfTffO f‘(A TKOpHlüH ; HAM KTO 6CTk AAKUH

TfE^ OKAAfTk C f K> (d 8 K. XX, 2). IIpOpL|k( NAAUi XpTf, KTO éfTk

OyAApfH TA (íTÍAT. XXVI, 68 ). H Kf f AINÓ/’KffTKO AW4 ÉH ck /MO-

ah'tk8 aÍa kn^, KT\ roA'k wmíáma (í! 8 k. I. 10). iHwírtfH ?Kf

eÁUif HAfkíH OKLJkl IlUAÓpA TffTA fKOfrW, fKAqjfNNHKA ílÍAAíÁ/MfKA

(Hfy. III, 1). H fi, 4KA IV HHy'k K^tTA HASipA KT* TOHffif AfNk

KT* Kf'fk, WfTOÁl|l8 fTÁAÍH UlffTkAffÁTTi W Ifp8 fAAH/HA (/18 k.

XXIV, 13), EkyoAi'k ?Kf kt* TÓan* rpÁAk npfGMKÁwqjf anA Nk-

KÍA (4kAH. XVI, 12). H GkífTk KO eAHHTv ÍU AHÍH, A TÓM fik

oyMA: h Gky8 f^AÁipt A 3AKONo 8MHTfAíe, HTtsi eky8

íipHLUAH W KfÁKÍA KffH TAAIAf HCK(.A A I8AfHfK(A A IfpAHAIfKfA,

A chaa Taha ck HfqkAÁw.<pH Ky'k (/I 8 k. V, 17). E8AfTf AKk

KK8nk /MfAfoipk: cahna nof'atAfTtA, a Ap 8 rÁA {vfTAKAÁfTfA (í18k.

XVÍI, 35). H GÁy8 AWAíf nofTÁqiftA ahh aihiüth ko KffH I8AfH

A IfpAH/tik npfA AHqf/MTv fKAThíy'k Ha SffAfpTKHTfAA (l 8AH,o/k

IV, 13). H íuKkipÁK'k drrfA'k pfVf éat8 : a3 t* etaik rAKpiHA'k

nptACToÁH nptA Eroark (í18k. I, 19.) H chhaí k'k KAnfpNA 8 ai'k

rpÁA'k FAAÍAf HfKÍH I A &k Oym H^T* KT\ f8GGWTk( (í! 8 k. IV, 31).

H pfMf K'k 0Í/ÍUUH8 ÍHf'k: Hf KÓHfA: UJtt/lk K8 AflliH MfAOKkKH

aóka (í! 8 k. V, 10). H KkuiA AWA(f jKA8 qjf .3AyÁpífo: A M 8AÁy8tA

KOfNÁifi8 é/w8 KT\ qpKKH (í! 8 k. I. 21). H tf, tkíha ek AA18141H

48^ HfA8 íKfH'k AlJTT* Öf/MkHÁAffATk (/I 8 k. XIII, 11).

Szenved alkatú igeragozás.

Infinitivus.

rKaaHA^ k, o
| , ,. , . , .

j
kkith dicsértetm

X'KÁAfHS, 1i, 0
|
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Jelent mód.

Jelen id.

Egyes sz. yKAAHMz, a, o cmk, écA, gctk dicsértetem stb.

Ketts sz. ytUAHiua, ü 6cka, *£, érra, k
Többes sz. ^baara/w, ki, a 6cmkj, gcté, c$tk

Aoristos.

Imperfectum.

X'kaahmz, a, o
) ,

}EMyz vagy : EkiKárz dicsértetem vala stb.
yKAAÉNz, a o J

Mnlt id.

yKÁAÉNz, a, o gcmk és ekjaz gcmk dicsértettem stb.

Végzett múlt.

Xkaahmz, a, o 1 EAyz, vagy Ekyz I

yBÁAfNz, a, o
J

ekíaz EAyz és Ekyz
|

dicsértettem

vala stb.

Jöv id.

b^aéluh, e$aít* I
dicsértetni

HAAAA/VZ, HA/IALUH HA\ATk EKJTHj fogok stb.

Ketts sz. yKAAHMa, k ) eSa*^? *b, hmaba, *b ekíth

yKaasHa k / e$aétA ^-hamta, k ekíth

Többes sz. yKAAHMH, ki, a

YKáaÉHH, ki, a

e$aímz, b^aété, e$a8t&

hama\ki, í-íamté, íjmStz ekíth

Egyes sz. ybaahaaz, a, o

ysaAÉHz, a, o

Feltételes mód.
dicsértetnék

I. yKÁAHMz, A *
I

) EhJ GCAftk BhJAZ, BhJ 6CH EkÍAZ, Gkl BKIAZ
ysaAíHz, a, o

|

X'iíiaHAva, yKíiaeHa
j

eki ácsa bkíaa, ekj bkjaa

yKAAHA/\H, X’KaAÉNH J
EKI GCMkí EkÍAH, EKI 6CTÉ EKJAH, EKI EhJAH

dicsértettem volna stb.

II. X’KaAHMZ, a, O

—

EKÍpv BKÍAZ, EKI 6CH EkÍAZ, EKI BhJAZ

yBAAGNA, 'b— BKÍCBA, 'b BKJAA H, BhlCTa, b EhÍAa, H

yKAAÉNH, KI, a— EkÜyOAlVZ BhJAH, EkíCTÉ EkÍAH, BKÍLUA EkÍAH
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Felszólitó mód.

\a k$a^ X’KaaHMfc, a, o hogy dicsértessem.

Egyes sz. X’BaaHMx, a, o
]

yBaaiHx, a, o
J

[ kSah dicsértessél

Ketts sz. XRaAHMa, *k KSAHRa, ’k

yKáaeHa, ^ KSAHTa, ’k

Többes sz. YRaaHMH, w, a

yRáaiHH, ki, a kSahtí.

129. §. A szenved alkatú igeragozást kétféleképp képez-

hetjük : a., a cselekv igealakokhoz c A visszaható névmást teszünk.

Kpécthth, keresztelni, — kpicththcm, kereszteltetni, kereszteldül

;

KpiipS, keresztelek, — KpiipécM, kereszteltetem, kereszteldöm.

Ilyenkor az igét a cselekv alkatban rendesen ragozzuk, de a

cm visszaható névmást minden alak mellett kiteszszük; a cm
mint már a 64. §-ból tudjuk majd közvetlenül a személyragokhoz

illeszthet, de állhat az ige eltt is, vagy egy más szó (különö-

sen ko, mh, th) közbevetésével az ige után is elfordulhat.

130. §. A másik alakja a szenved igeragozásnak következ

:

vesszük a ragozandó ige szenved jelen, vagy pedig múlt idej

melléknévi igenévnek rövidített alakjait, melyek csak nemben és

számban változnak, és mellettök a segit igét megfelel alakjai-

ban ragozzuk.

131. §. A szenved igeragozás alakjai az egyh. szlávban

sokkal gyakrabban jönnek el, mint az él szláv nyelvekben. A
cm visszaható névmással képezett igealakok legtöbbször nem

szenved, hanem visszaható, kölcsönös, és benható (alanyi) jelen-

téssel fordulnak el, K03Kpaijj$, visszatéritek — K03Bpaijj$cM, visz-

szatérek; nic$, viszek — nicScm vitetem, vivdöm; ívbaoKáTH, csó-

kolni, üdvözölni — u/fcaoKáTHCM, csókolódni.

Sok ige ca\ nélkül nem is fordul el: Ha^kMTHCM, remélni;

komthcm, félni.

132. §. Midn egymás után két cm végzetü ige fordul el a

mondatban, akkor az utóbbit cm nélkül szokták használni. ,A,a hí
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cMSiparrcM cípAHf baujé, hh oycTpawÁÉTR (ovcTpamaíTCA helyett).

(MaA- XIV. 27.)

&03BÉCÍAHTH >KÉ CM H B03pAA0KATH (B03pÁA<>KATHCM helyett)

no^oKáiUÉ, vigadni és örülni kellett.

133. §. A cselekv ige alanya a szenved ige mellett Jnst-

rumentalisba, vagy pedig w elöljáróval Grenitivusba, a cselekv

mondat szenved tárgya pedig a szenved mondatban alany lesz

és Nominativusba jön. IIphiijéaujé >ké bo IépScaahmb n p í m t h bbiuia

ív u, í p k k í h ánax A CTapenx (,A/üa\h. X\f. 4.) Jeruzsálembe

jvén fogadtattak az egy ház, az apostolok és vének
által. IIpíAANH B$A ÉTÉ (km) H pO^HTÍAH A S p Á T I í W A

p ó A o m * A AP^ rH
?

m oyMÉpTBMTx ív bácb : h e S a É T É méha-

MÍAjHiWH ív Bckyx ííméhé Moirív páah. (áSK XXL 16.) Elárultat-

ok pedig szüléitektl és atyátok fiaitól, rokonaitoktól és bará-

taitoktól és halálra is vitetnek (majd) közületek. És gylöletesek

lesztek mindeneknél az én nevemért. A két mondat cselekv

alakban kifejezve: IIphiiiéawí bb IépScaahmr npiMuia A' \ b uJp-

KOBB A A fi AH fi C T Á p U, Bl. — npÉA a A^ TX UACB H pOAHTÍAH
fi BpÁTÍM fi pÓA^ H AP^ 3H

,
H 0\fA\ÉpTBMTX ÍV BACB, H B 0 3 H i-

HaBHA/ftTlü BÁCB HA/VÉNÉ MOÉHV pdAH.

134. §. Az infinitivus mellett az alany Dativusban áll. IIoao-

EAÍTK CBJHS MÉAOB'KméCBOMS MNÓriV nOCTpAAÁTH, A AckSIIIÍNS

BBÍTH ÍV CTápeU,^ fi ApX’ÍÉpéH fi KNH>KNHKB fi 0 \j* B lé H S EBflTH, H BB

TpÉTiH A^Hk boctáth (A8k. IX. 22.) Az ember fiának sokat

kell szenvedni és megvettetni a vénektl és a papifejedelmektl

és Írástudóktól, és megöletni és harmadnapra íöltámadni.

(Az ilyen infinitivusi szerkezetet nem kell öszszetéveszteni a Dati-

vus cum infinitivo mondatszerkezettel. V. ö. a 120. §-t.)

135. §. A czél kifejezése végett az infinitivus eltt az arti-

culust is használták, ív é>Ke cíioaókhthcm námx, (aa mbí cíioa<>khmcm

helyett) hogy méltattassunk (méltók legyünk).

Eltérések a névragozásnál.

A JK, m, m, ip, és részben u, tövü névszók ragozása.

136. §. A >k, m, uj, ip és u, tövü fnevek és melléknevek

ragozásánál meg kell jegyeznünk, hogy ezen mássalhangzók után

némely hangzók nem állhatnak.
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*5 *b
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137. §. A hasonló végzetü casusok megkülömböztetése vé-

gett azomban a fnevek és a mellékneveknél a több. sz. Accus.-

ban az ki végzet, és a mellékneveknél a több. sz. Dat.-ban az

kimx végzet (megkülömböztetésül az egy. sz. Instr. Hin végzetétl),

valamint a több. sz. Instr. bán is -ki, -ki.v\h végzetekben a ke-

mény ki hangzó megmarad.

d/l8>K& férfi, ASuia lélek, ragozása.

Egyes sz. Többes sz.

N. A\$>k-k A$wa mS>kh, mSjkíé A^iu-n

G. A\S:K-a A$w-n M8>K-X (fii) A^m-x
D. A\S>K-$ A$W-H MS>K-eM£ A$w-áM*
A. MSw-a ASuj-S M$>K-KI A^m-Ki
V. A\$>K-$ A^uj-é A8 iii-h

Ins. A\$>K-fMfc A8 ijj-éio mS>k-h (a\h) A^ni-aMH
Pr. a\$>k-h A^in-n A\8>K-ap; ASui-ájfx

Ketts sz. N. A. y MS>K-a
G. Pr. D. Jng

A\8>K-<A\a

ASui-h, ASuiS, A^iu-áA\a.

138. §. A n,a végzetü fneveket úgy ragozzuk, mint a^uja

fnevet, de az egy sz. Gén. és több. sz. Nm. és Voc. n-helyett ki
;

ÖTpOKOKHU,a OTPOKOKHU,KI
;
aZ egyes sz. Dat. és Praep.-ban pe-

dig n-helyett k végzettel: otpokokhii,^.

139. §. A semleges n. >k, u,, ip töv fneveket némi eltérés-

sel ragozzuk

:

ahu^é arcz, ragozása.

Egyes sz. Többes sz. Ketts sz.

N. AHU,-É AHn-a N. A. V. anij^-a

G. AHU^-a AHU,-* G. Pr. AHl^-S

D. ahu,-8 AHH-aMK D. Inst. ahm-éau (aA\a)

A AHH-Í AHu-a

V. AHU,-É AHUj-a

Inst. AHH,-ÉMK AHU,-Kl(aA\H)

Pr. AHLI.-'R Any-apt
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140. §. A >k é, u, e, qi e végzetii s. n. fnevek többes sz, Gén.

7s : aó>ké-aó>k&
;
cÓHMHLpÉ-cÓHMHLpx

;
az egy. sz Praep. a >ke, és qiE

végzetiieknél h, conmhi4jé-cóna\h4jh, kpethlijé-bpéthijjh
;

a qjE végze-

tek több. sz. Praep.-ban ayx, Hyx, ey& végzetet vesznek fel:

CÓNMHipaya, CÓHiWHljJHX’X, CÓHMHipfyx.

XXIU. JKE G'K Al8?KEH & KUI ÍTATK TWfAqTK, pÁSK'fc

jkeht. h^te h (iHat. XI¥, 21). 3ahe €ai8 /MHÓrAJKAki íistki A oyjKki

(?KEAÍ53Hki) ckÁ3ah8 c8qj8, A pACTEp3ÁTHfa w HErw oy?Ke/M'k (?ke-

a bsHW/m.), A nSTiuAn* roKp8uiATHfA : A hhktó?ke /MO?káuíe ér
oy/n8MHTH (iHrtpK. ¥, 4). H pEM e kt* hhatk: kcakuj peméte aih

np«TM8 tifo: KpA 4^, Acq'fcAHCA tÁMh (/I8k. I¥, 23). H wK'fcqiAK'k

IAt'k pEME KT\ HHAITi I HE TpEG8föT rk 34pAK(H KpA*ÍA, HO KOAÁqiíH

(í!8k. ¥, 31). H ce, ai$jka aka t'k hA/mt* rAruMfoqiA, S?ke KÍfTA

/HwÍtcéh A Haía (7I8k. IX, 30,). IJpAqA wjkckaa koctahett. ha

r84Tk c'G ai$?kh pó^A cErw, A wc^ahtt^ Ay'k (íI8k. XI, 31). Qhh
ÍKE p'ÉllfA : Uh, fE HOJKA 34^ AKA. Om* JKE pEM e' HATK 1 AOKOAKHO

étTk (/I8k. xxn, 38). H npHtT8nAk koch8ca ko oApT*, HOfÁqifH

?ke ctáiíía : A pEMt : íöHOUJE tek'C, rArÓAio, KOCTAHH (/I8k. VII,

14). H nocAAKT^ oyc4:KH8 Iwáhha kt* teaihh q*fc. H npHHEtóiiíA

taak8 érw ha gak>a4;, A aáuía A'fcKHq'fc : A wheíe AiÁTEpw ckoéh

(íHaTA* XI¥, 10, 11). HAHTE ÍKE ÍIANE KO ÓKqÁATk ílOrHGUf KIATK

AÓ/m8 Ihaeka (iHata. X, 6). H he o^kohteía w oyKHKÁfoqiHy'k

t'Gao, a8ujh ?ke he Aior8qjHyT* oyRHTH : oyKÓHTEfa ?ke íiáme aio-

r8qiAro A a8uj8 A t'Gao nor8KHTH kt* rétN'fc (íHata. X, 28).

H npoyo?KAÁuiE kcw Faaíaék) IhcSct., oy^A ha cÓHAiHipAyT*

(/Hat. 1Y, 23). ÍIpEAHAEiüH ko npEA AHqEArk FocnÓAHHAi'K, oyro-

TÓKATH fl8TH érw (í18k. I, 76 .) iHApíÁ/MT* ÍKE fOKAfOAAUlE KCA

TAArAKl fíA, TAArÓAfOipH KT* fÉpAq'fc fKO E A1T\ (7I8 k. II, 19.) 6A-

AHAITi OyKW HkIH'fe fAKOJKE 3EpqÁA0 Ans, KT\ TAA^HIH, TOTAA ?KE AH-

q i Mis. KT\ A«q8 (1 Hop. XIII, 12.) H'Kítk ha AnqA sp'fcHfA

oy KórA (Ph/m. II, 11.)

141. §. A >k, m, in, qj tövü melléknevek ragozásánál a
helyett a, io helyett 8, o helyett e, ki helyett (kivéve a több.

sz. Dat. Acc. és Instr.-t) h végzet jön.

TÓqix, a, E, rövid alakú és TÓipíH, aA, ee, teljes alakú

melléknév ragozása

:
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Egyes szám. Többes szám.

Himn. Sémi. n. Nn. Himn. Sémi.' n. Nn.
N. TOip-Z, ÍHTÓip-í, ÉÉ TOLp-d, dA TWip-H, ÍH TVVip-a, dA, TVVip-H, klA

Gr. TÓip-a, arw tólp-h, iá T IV ip - Z, H \ Z

D. TÓni TÓip-H, ÉH

A.mintN.v.Gr.TÓ4JÉ,fÉ TÓipS, Sió

T 0 ip - ki A\ Z

TÓLpkl,klA(H\
,

z) |TlVipd,dA

TÓipki,kiA(H\-z) jTivipa,aA

TlVLpkl, klA

V. mint a N. mint a N. TÓipkl, kiA
Ins. TÓip-HA\Z, HMR TÓqj-ÉIO, ÉIO, T Ó ip - ki, ki M H TVVip-kl,A\H

Pl*. TÓLp-H, ÉA\Z TÓipH, ÉH T Ó ip - H \ Z

Ketts szám.

N. A. V. Tivip-a, aa TlVip-H, ÍH TÓip-H, ÍH

G. Pl*. T w ip - 8, $ 10

D. Inst, t ó ip h a\ a

142. §. Mint már a 110. §-ból tudjuk, a cselekv participi-

umok ragozásánál (a jelen idej part. töve: ip, a múlt idej pár-

ticipium töve : ni vég) is a 136. §§-ban kifejtett hangtani sza-

bály érvényesül.

143. §. Az els névragozáshoz tartozó (z, h, k végzetüek)

himnemü fnevek közül néhány az egyes sz. D.-ban: okh, ékh a

többes sz. N. és G.-ban wk, gk és a többes sz. D.-ban ok, ék,

sztaggal bvül, pl. ckiHz, D. cúh-okh, fiúnak; többes sz. N.

CKIN-WKf
,

fiuk; CkJN-lVKZ, fillké; CklNOKWMZ, fillkliak. 0\fMHTÉAk, D.

oyuÚTÉA-ÉKH, több. sz. N. ov'ui' TÉA-ÉKe stb.

144. §. nSTK-ut és még néhány himnemü fnév esetei az egy
,

sz. Istr. íiStémz és a többes sz. N. iiStíé kivételével azonosak a

k végzetü nnem fnevekéivel.

Egyes sz. Többes sz. Ketts sz.

N. nST-k n St-íé N. A. V. n$T-íi

G. iiSt-h hSt-ííi (óh) G. Pr. nÓT-íio

D. ll$T-H iiSt-ümz D. Inst. nST-ÉMa (TA\á)

A. ílST-k íi8t-m

V. nST-H (k) hSt-íé

Ins. IISt-éíWZ nST-kMii, iiSt-h

Pr. n«$T-H nST-Éyz
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145. §. FocnÓAi* Ur Isten, úr, csak az egyes számban a ke-

mény ragozás (pas^) szerint: G. rócno,A,-A V. Tocno^-H stb., roc-

no^HNx úr, az egyes számban rendesen, a többes számban kö-

vetkezképp ragoztatik

:

N. V. rocnó^ú A. rocno^hi, rocnóA'H

G. rocno^ÉH, rocnó^íH, rocnw^x Ins. rocno^MH, rocnoA^, roc

D. rocnoAMx, rocno^áMx, íioAiAmh, rocno^dMH

rocnóAi/AMx Pr. w rocno^jC^-

146. §. Kpárx fivér, az egyes és ketts számban rendesen,

a többes számban némi eltéréssel ragoztatik : KpáTú atyafiak.

N. BpaTíÉ, KpaTias V. KpáTÍÉ, KpáTÍA

G. KpáTIH, KpáT'iH Ins. BpáTÍ/S\MH, EpdTÍÉIO, EpdTÍlO

D. KpáTÍfWX (/ftAIVX), KpaTÍH Pr. BpáTi/A^X, BpdTÍH

A. BpdTÍH, KpaTiio

147.

§. öko szem, oyyo fül az egyes számban (caóko sze-

rint éc tbvüléssel) rendesen, a ketts számban pedig követke-

zképp ragoztatnak.

N. A. V. ömh vagy wu/fc OyiliH (oiflUbl)

G. Pr. ÖMÍIO of/miio

D. Inst. Ömham oymHMa.

148. §. XpHCTcx szónál ragozás alkalmával tül XpHCT-

szolgál. G. XpHCT-á, D. Xphct-s, A. XpHCT-á, V. XpHCTÍ stb.

149. §. oi;cta ajkak, a ketts és a többes számban követke-

zképp ragoztatik.

Egyes szám nincsen.

Többes szám.

N. oycTd, oycTNd V. oycTa, oycTNa
G. o\;ctx, oycTÉHx Inst. oycThj, oycTNaMH
D. oycTWAm^, oycTNdMx Pr oyrrlsx’x, oycTH^yx, oycráyx,
A. oycTd, oycTHd oycTNájpv.

Ketts szám.
N. A. V. oycTNk G. Pr. oycTNS D. Inst. o^ctnaa\a

6
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150. §. Az hnx végzetü fnevek a többes számban elvetik

ezen végzetet és a N.-ban c, a G.-ban x végzetet vesznek fel.

XpHCTí-aH-HNx
;
többessz. N. ^pHCTíáN-i, G. yphctlíh-x, D. YPHrríáN-

wmx stb.

XXIV. H pfMf KT\ fHw'ircf w, raA (Hc^. XXV, 1). HitTk oy*fE-

HHKT\ OyMHTMA CKOErÓ, pAkl* Hrt4 romO^HHrt fKOET 1

OyMfHHKÖ, &A G^fT'k faKU> OyMHTMk ériü, A prfGTk MKW
romó^k érw (Mát. X, 24). Pni é/n8 Inf'u : hAkh fiHMHoécTk: he

HtKÜtHlUH Krrf TKOErW (llírtT. IV, 7). Nh KÍh JKE paGT*

/HÓffiET'k w^ma rocnoAHHoaiíi prtGÓTdTH (/18k. XVI, 13).

OnA ?ke pfM f

:

en n« : hko A ncH m^ÁT'k ív KpSnwq'k nAAAw-

qjH^'k ív TpdnÉ3 ki rotnoAf h csomót* (Mát. XV, 27). Rh^kt.

?ke Gí/mvN rh Ili Tpis,, npHn^^f K'k KoakNO/Mrt Ihíokoaia, r/mrdaA

:

H3 ki4H ív /mehc, mki /H8/tvk rpkuifN'k ecaik, T^h (í18k. V, 8).

HrnoK^rtMTKA HfKH rocno4fK: íakw K'k K'GK'k /MwaorTk éra

(IJr. GXXXV, 3). H ivGpkTE Iivíh^t* Garo4rtTk npE4 r4 HHO/M'k

cBOH/M ,
k, A Karfro8ro4H é/n8 (Kgit. XXXIX, 4). H ekcTk npiÉ/MiíiE

KO CNk HE K03KprtTHTHCA KO HpU;48, HNkWk n8Tf/M'k ÍVH4ÓUI<1

ko fTpdn8 fKOw (Mát. II, 12). H npiH4E K'k ndnEpHrtéavk : A K'k

40418 g ki K'k, KonpouiAinc h^t*: mto Hd n8TH K'k eeg^ no/Mkiiii-

aÁfTf (YHdpK. IX, 33). /Hoaro ?ke Kki, GprtTíE, G/iw4HTEfa w
TKopÁqjH^'k pAcnpH A prf34Ópk(, Kpo/wk oySí f nia, é/H8?KE Kki Hd-

8'EHCTEfA, A OyKdOHHTECA ÍV HH^'k fPH/MA. XVI, 17). H ptMf

pdUJH'k K'k G p A T I A/M 'k IÚKH^OKkí/M'k *• (EkíT. XLVII, 3). f^'fcK'k

/KE IÍUCH^'k CÓHIi, ílOKl^d H GprfTÍH CKOEH (KklT. XXXVII, 4— 5).

I1 o3nA ?ke laifH^'k GpáTíw ckow : öhh ike he no3Hdiud ér (Kmt.

XLII, 8 ). Bch ?ke kgi GpáTiA éfTE (Mát. XXIII, 18). Ont* jke

pEME : GpdTfH /HOEA Alfi8, flOKl^k /MH, r4'G flrtcáTk (EkíT.

XXXVII, 16). 40Gp'GHUiE TH ?CTk CO é4MN'k/M'k OKO/M'k K'k JKH-

KÓTTv KHHTH, H É?KE 4K'G W l\ 't A/M8l|i8 KKÉp?KEN8 GklTH K'k TEEHh8

othennSk) (Mát. XVIII, 9). CD T/fd GkítTk cíe, A érTk 4hkho

ko oh i fo KAínew (Mát. XXI, 42). H rn^AT'h. raróadTH K'k

HH/fl'k, WKW 4HEfk CGkICTCA RMfAHÍE fíE KO 0 y Ili í fö kA(íí€K> (í! 8 k.

IV, 21). RAina ?ke Gari?KéHHrf o^EfA, mkui KM4AT'k: A oyuiH kAuih,

wko> fahjnmT'k (Mát. XIU, 15). Ge he wGp'fedNd oyuiEtA HX'k,

A MWlíJrtTH HE K03/M0r8T'k (ÍEp. VI, 10). H 4rf?K4k HAM"h €4H-

H'k<HH OyCTkC A €4HH ,k/M'k fÉp4l|E/M'k faHKHTH KfENECTHOE H/HA

tkoe (ílHT8pr.). OytTHl; /moh no^KrfaHT'k ta (IIí. LXII, 4).
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151. §. Az ki (ok) végzetü himnemü, az ki (én), as (én) (at),

o (Éc)végzetü semleges nem, és az h (ép) végzetü nnem fne-

vek ragozása ámbár eltér az eddig tárgyalt fnevek ragozásától,

azomban némi hasonlatosság van ragozásuknál. Az ki és a vég-

zetü fnevek ragozás alkalmával ezen hangzókat alkotó része-

ikre bontják és pedig ki-ok, ki-én, a-én, h,épk-ki, u,épk-ok; kaa\-ki —
kaa\-én; KpÉM-M— kpéa\-én; az o, h végzetü, és az állatfiakat jelent

a végzetü fnevek pedig egy szótaggal bövitik a tövet.

u,ÉpKKi, templom, u^épkokk
;

aiokkj, szeretet, aioeókk alakkal is

elfordul az egyh. szláv nyelvben.

Az ki—én végzetü fnevek az újabb egyh. szláv nyelvben

többnyire énk alakkal fordulnak el az egy. sz. N.-ban : kaaunk.

6ca#s\ szerint az állatfiakat jelent fneveket ragozzuk : r$cA\,

kis liba; >kpéea\, csikó; ugyancsak igy ragozzuk otpoma — kis

gyermek, fnevet is.

Gaóko — szó,^ige; midn annyit jelent, mint Jézus Krisztus

(Ige), úgy ragoztatik, mint céaó (40. §.) az egy. szám Y. Gaóké.

é^HNopoANkm Gné h Gaóké Eówíh . . . Istennek egyszülött Fia és

Igéje. *

Ragozzuk: mSao, csoda; néeo, ég (caóko szerint); wpékA,

csikó
;
ÓTpoMA <{j5caA szerint)

;
KpÍA\/s\, id (ha\a szerint)

;
aiokki

— aiokokk szeretet, fneveket.

XXV. IloKAONH/WA q8, H 6rU> GnOKH, H GÍÓ/M8 4a?* H

/MNÓrW nOCTpA4AKUJH W /MNWrk KpA^él^... CAKÍUIAKUÍH W Iltrfc,

npHUJÉ4UlH K'K NAp04'fc C03^4M, npHK0fN8fA pHS'fe €ru> (ílÍApK. V,

26). Tor/iA NAMÁTTx IhC'K flONOLUATH rpA^OKW/M'K, KT* NN^KÉ KMLLIA

/mnó^ahujkia cíbrÉ; eri, 3ané né rokaau/éc/k (íHat. XI, 20).

HffiÉ KO CHAfH M^TKHT'K XpTOKH, KAro8rÓ4ÉN'k €CTK ErOKH, H HfK8-

cé n'k MMOK'KKW/M'k (Ph/M. XIY, 18 ). Ont, iké né WK'fcipA ?h cao-

k é t f (/Hat. XY, 23). Gfru» pÁ4H oyno4ÓKWA qpTKif né£noé qpw, hjké

KOf^OT'K fTA3ÁTHf/fv W ÍAOKffHf'K pAKKI fKOH/MH (éTÍAT. XVIII, 23 ).

Hé KO M 3É/MAA /MM/M0H4éT'K, CAOKÉCA ?KÉ /MO^ NÉ AlHAIO^TTv

(iHat. XXIV, 35 ). H 4aatk m84éía na nkcn ropi, h 3ha/Ménia

NA 3É/MAH NH38, KpKK H OTNK H K8p i NÍé 4KIA1A (^^N. II, 19).

H840TKÓpÉq'K HéÓntíh m84écki ak>4h kt* K'Kp'fc oyKp'fcriH (IIpoA.

23 . M.) íHoiTfÉH KÍ ÍNÉ f HAéNT\ KT* CAOKÉC'fiy'K H 4'fcA'fcy'K
(4^AN.

VII, 22 ). fi rpÓKH (üKÉp3ÓiíiAfA, H AlNwrA T'fiAÉfA oycónimiyv

CTKÍyTt KOfTÁlilA (íHaTA- XXVII, 52 ). II TAÁn, KKlíTK CT\ NKfÉ I Tkl

écH GnT* Alóli K03AWKAÉNNKIH, u) NÉ/M?Nf KArOKOAH^'K (íÜApK. I, 11).
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A melléknevek fokragozása (cpakhéníé hm. npHAaraTÉAkNuy&).

152. §. A melléknevek középfokának (cpaBHHTÉAKNa/ft ctéíiéhb)

végzetei :

a) himn. ftá, nn. kHiiiH. sémi. n. ke, mely a teljes alakú mel-

léknevek végzete helyett járul: héctn-mh — héctn-Ish, MÉCTN-'bá-

luh, MÉCTH-kf; a^kp-bih — stb. A középfok képzje eltt a

torokhangok lágyulnak és a k átmegy a-ba : a/\nóp-íh — mnó^k-ah.

MNOWAHUJH, MHOWAÉ
;
KÉT^-ÍH — KÉTIU-AH

;
PASbÓK-ÍH — PA^OiJ-aH.*

b) a középfok régibb végzetei, himn. : iá, nn.: kujh, sémi.

n. : íé, (. Ezek elfordulnak: 1. azon mellékneveknél, melyeknek

nincsen alapfokuk : EÓa-íá, eóa-bwh, boáié
;

2. az ok& végzetü mel-

lékneveknél, miközben ezen okx végzet elesik, és a t ajakhang-

jai a által lágyulnak : pa$e-okx, — paSsa-íá, paSeakluh, paSeaé
;

c) A teljes alakú középfok végzetei

:

1. himn. wíá, nn. rna^, sémi. n. ujéé, mely a melléknév tel-

jes végzetei helyett járul, kopát-wh, kopáv-ujíh, eopát-waa, eo-

pát-ujéé, miközben a t ajakhangjai a által, a foghangja >KA-vé,

torokhangjai sziszegkké (>k, m, m) lágyulnak, ezen kivül pedig

a kíh, oKiá, 3KiH végzetü mellékneveknél a k — ok — k elmarad,

Kp’bn-KÍH, ers, — Kplm-amiá
;
caá^-kíh, édes, — caa>KAUJiá

;
th^íh,

csendes, — thui-luíh; uiHp-oKiá, széles, — LUHp-wiá
;

bahs-kih, kö-

zeli, — EAH3-UJÍH
;

2. a középfok teljes alakú végzetei : himn. 'báwiá, nn. 'bá-

rnak, sémi. 'bámcÉ, mely a *bá, 'bámH, ’kt helyett járul a mellék-

névhez, miközben a torokhangok lágyulnak és b átmegy a-ba,

(aáwiá, aáuiAA, akiijéé), mécth-bjh — mécth^hujíh
,
caa^kih — caaa-

M-AHUJÍH
;
BAH3-KÍH — BAH^K-AHLUIH, (3 eltt K elesik, a 3 — >K-be

lágyul), APar_| H — aP^-mujíh; két^-ih — kétuj-ahuiíh.

153. §. A fels fok vagy olyan alakú, mint a közép fok,

tehát 'báwiá (aáwiá) végzetü, vagy pedig az alapfok elé kéaé, npÉ,

kcé (igen, nagyon) elképzk járulnak: kcébaápih, legjobb, végte-

lenül jó; béaémSapmh, nagyon bölcs; iipéaaSapwh, igen bölcs; vagy

pedig az alapfok elé caMhjá (legesleg) névmás, illetleg: s'bavv,

kéabavh, nagyon, igen; fiámé kcépvv mindennél inkáb, járul: s'baw

mSapwh nagyon bölcs.

154. §. Az összehasonlitott és magyarban -nál, -nél raggal

ellátott szó az egyh.-szlávban Gr.-ban áll (G-en. comparativus), pl.

EivABLUA c h y & oyspHWH, ezeknél nagyobbakat fogsz látni; koak-
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iwh náMÉ Rhj ecTí aSmujh íithu^x, mennyivel jobbak vagytok a ma-
daraknál.

155. §. A középfokú melléknév ragozása :

'bH, 'bHüJH; ’bf végzettel.

Egyes szám.

Himn. Sémi. n. Nn.
N. V. mSap'Kh a^ap'Ké (’bHuií) mSap^hujh (a)

G. AftSAp'bHuia mSaP’Khujh

D. MS^p'bémS A\S^pkHUJH

A. MSAp^HWk AAS^P'bí mSap^hluS
Inst. MÍAplÜUJHMX mSAP^HUJfio
Pr. M $ & p k H LU H MSApkiíllJH

Többes szám.

N. V. a\$apÍ;hiijí (h) MS^pkHUja MSAP^HUJkl
G. A/v8

t
A

r
P’bHUJk

)

D. MSAp'bHLnkiMx > minden nemben
A. J

Ins. m$ap^hwh (ki) A\SAp'bHUJaMH

Pr. mSap’^hluhx’x minden nemben

Ketts sz.

N. A. V. a^ap^hüja mSap^hluh MSAP^HUJH (ki)

G. Pr. A^AP'ktiüjS minden nemben
D. Ins. A\SAP^HUiHMa mSap^hujham MSAP’fcHinaMa.

IshujIh, kHinaM, Phjéé végzettel.

Egyes szám. Többes szám.

N. V. RÓa(lvUj)ÍH KÓAKIUéé KÓAklllA/i\

G. KÓAKiuarw eóakujía

D. E Ó a K 111 f A\ 8 KÓaKIIIíH

A. mint N. v. G. kóakujéi rcakiuSw

KOAklUi'H RVVAKmaa\ EO AkUlkl/ft

RÓAkiimy*
J
m jü(jen nemben

ROAKIIIKIiWZ J

RÓARLHhJM lUVAkllMM ROAKIIIbJ/íN

Ins.

Pr.

E Ó A k UJ H A\ K

R Ó A h UJ ( M K

[(”**)

RÓAKIJJÉK* RÓAkUIHAVH

RÓAKIIIíH RÓAkllJHX'X
jminden nemben

N. A. V.

G. Pr.

D, Ins.

Ketts szám.

RWAkuiaa\

RIVAklIlSlO

RCAklllllA\a

R Ó A k m 1 H

minden nemben
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156. §. Néhány melléknév eltéröleg képezi a középfokot.

Alap fok. Közép fok. Fels fok.

EAarÍH jó oyNÍH, oyHiuiH, aSmüjih

keaíh (eéahkíh) nagy sóa^e, eóaíh, eóaeiiiíh, BÁipwm
eeicókíh magas béiujníh, eeíluwíh

saejíí rossz, gonosz rópwf, rop'fo, rópmi'H

aaáaeih kicsiny mn'&é, mníh, ménewíh

X^Aeín rossz, hitvány x$>kaujíh

npCEAdrífi

KfAHMAHLUÍH

BEICOMAHLUÍH

SA^HlliÍH

maa’Ehwíh

YS^miiííh

XXVI. Bkf ?Ef NE XAKW : NO GOAÍ M BT* BÁrE, 4A G^IXT* lAKU/ /MN IH :

A fxÁp'fcn, kw fA8jEÁH (7I8 k. XXII, 26). H noyKAAii r^k 4Ó/M8

CXpOHXEAA NfnpÁKf^NArO, fAKU> /M^p'fc fOXSOpA : fAKW CkíNOKf B'ÉKA

fíríu /M84p r&HtIÍH ÍIAME fkfNWE'G fB'fcXA BT* po^ CKOf/MTv c8xe (/I8k.

XVI, 8). ?KhBO KO CAOSO K3?ff A 4^AfTKfNNO, H ÓfTp^HUJf ílÁ^f

BfAKArW /Mf*fA OGOW48 ÖfXpA (0Bp. IV, 12). 3aNE p^T* TH,
fAKW BH4'fcy'E TA n04 f/MOKOBNHL|£f, B'Ép8fUJH : GWAEfllA fHfl'E

oy3pHiiíH (Ion. I, 50). Gr4A tee Kp'GnA'fcA érw naui^ noG'^Ax'k
érd, bce op^ff érív gd3/MfX'E, na nejee oynoBAiiif, A KopkfcxE

éru) PA34AETT, (íI8k. XI, 22). 4^4^ npfAi84pO/M8 bhn8, A npt-

/M^p^HiiiíH g^ext* (IIpHX'í. IX, 9). éqjf gíp8fo, mxw cíe sexe
fÁ/MOf npfMTOE X'GAO XBOf, A ffA etTk fÁ/MAA *ÍXAA KpOEE XBOA
(íKOA. IIpHM.). Hsp^N^N (npHNÓfH/MT, m8?Ek8

)
W IIpEff^H, IIpf'fX'fcH,

IIpfGArOCAOEf NN'&H, fAAKN^H BAA4kíqHq r
fe A lípAfNO^E'fe lIÍApf H

(|1mT.) íHnOJEAHUJEH GO fAÁE'k ffH (I. Xp.) flAME /HlVÍfffA

fn040 GHCA (0Kp. III, 3), H AneÍ/MH fAOBECEf /MNOJEAHÜJH/MH

ONTi (ÁnOfXOA'E IlfXp'k) 3ACBH4 r£XfAECXBOEAllff A /MOAAUÍf

HA (4^AN. n, 40). Gíf ?Ef SAK^ipASÁA NE ftBAAK), fAKW NE NA

a8\uíEE, NH NA X&E4UIEE CGHpÁfXfA (1 Köp. XI, 17). Ékw 3f'pN0

ropdíiiHMNO, &EE ér4A bHíano g^ett, BT, 3M*AH, /MNÍE BC'&y'E

C'G/MEN'k €CXE 3£/MNk(X'k: A ér4A BrGANO G^EX'k, BOSpACXAEXT*, M

GElEÁfX'G GOA^E ECl^T* SEAÍH (flÍApK. IV, 31). 48líJA GOAEUIH

€fXk nAipn, A x^AO Ö4 f?E4w (/!8 k. XII, 23). KoaeaiA mame bei

ecxE a8mujh nxHijT, (íT8 k. XII, 24). Bnh4 e míe no/MEi uíaéníe bt,

NH^Tv, KXO BÁtptniM GEÍ GEÍATv (íl 8 lí. IX, 46), H?E£ GO /MENE-

UilH efXG BT, BAf'E, CÉH €fXE BEAHET, (í18k. IX, 48). fHNÓ3 rGy'E

nXHLpE OyNIÍÍH éfXE BEf (/18e. XII, 7). KÓAEUiH ffA AfOGBE NHK-
XO/Ef H/MAXE, 4A KXO 481X18 fBOf nOAO^EHX'E 3A 4p8 rH CEOA
(Ioan, XV, 13).
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A többi névmás ragozása.

Már a 76—83. §§.-ban megemlékeztünk a névmások rago-

zásáról, most néhány névmás eltér ragozását közöljük.

157. §. Kto ki, kicsoda? és mtó mi, micsoda? kérd név-

mások ragozása mind a három számban:

N l» Q )
KWW

I
MTÓ '

\ qerw, MÉCW, MÉCOrW
p 1 KOM$v

‘

} MÉMS, MéCOiWS

A. i
Kír*

. Ins.
J MTO, MÉCO

1 KHMX pr 1 ^
KOM*

/ MHMX *

J MÉM*, MÉCOMTa

Ugyanigy ragozzuk: hhkto, senki és hhmto, semmi név-

másokat.

158. §. céh, c!m, cíé ez, mutató névmás ragozása.

Egyes szám. Többes szám.

N. CÉH (cíh) Cíé, cé CÍM CÍH, CÍM
M r»

Cl*

G. c é r w CÉM C H X *

D. C É M S céh C ÍÍ M *

A. CÉrO, CÉH CÍÉ, CÉ cíi' cnyz, ciA c 1 M
Ins. C H M X CÉIO C H M H

Pr. w c í A\ x CÉH C H X A

Ketts szám.

N. A. CÍM CÍH CÍH

G. Pr. C É 10 CÍIO

D. Ins. cHMa minden nemben.

Ezen paradigma szerint ragozzuk : méh, míA, mié ? kié ? név-

mást. G. MÍÉr, MÍÉÁ, D. MÍÉiUS, míéh stb.

159. §. wnx, CvHa, WHO illetleg: ohkih, cma/a, onoé az, amaz,

névmás ragozása: G. OHarw, oho^, önkim stb. olyan, mint a tel-

jes alakú mellékneveké.

Ugyanigy ragozzuk ökk, ökkih másik; cáa\x, cImkih magam
és íink, hm kim, másik; (ennél az egy. sz. n n. G. íínkim), név-

másokat.
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160. §. tóh, táa\, tóé az, mutató névmás ragozása:

Egyes szám.

Himn. Sémi. n. Nn.
N. TOH TÓÉ, TÓ TÁ/S\, TA

Gr. T 0 r \V TO/ft

D. T 0 A\ 8 TÓH

A. TOró,TOH TÓÉ, TÓ TSlO, TS

Ins. T 4Í M Tv TÓIO

Pl'. W T ó M Tv TÓH

Többes szám.

Himn. Sémi. n. Nn.
TÍH TAA\, Ta TKJA

T ^ X Z

T ^ M Z, T hí M X

Tivi, TbJ<ü\, T'féyz Taa\,Ta Tkiav

t ^ ai\ h

T I
)( &, T hí

)f
X

N. A.

Gr. Pr.

D. Ins.

Ketts szám.
r» ? n O

Ta T’K, Ta T'K

TÓio
) mind a három

t'Eau ) nemben

Ugyanígy ragozzuk tóh^é (ugyanez), 6ahkz, koahk* (meny-

nyi?), raKÓKx (milyen?).

XXVII. Iíákh oyco gonporn (Inrk) : kotíu híjjété (Ioah.

XVIII, 7 ). Eak>ah, HHKoai^f hhtécojké pqw (iHdpK. I, 44).

H raroAHiUÉ: t é t o /m 8 oynoAéEHAn* qpTgiÉ Emué (íKApK. IV, 30).

H ALJJé TffW npÓCHTÉ go H/MA /MOÉ, íOTgOptO (IOAH. XIV,

14). Ög'fcqjÁg'k ?ké Ap8riH npÉLfJÁuiÉ éai8 ,
rAArÓAA: nh ah tw

EO f
MfA ErA, JMKW gT* TOMIDÉ WfdffiAÉH'k éfH (U8k. XXIU, 40 ).

Eamuhh thctíh cfp/iqÉAi'k: kw tíh ErA oppATT* (Uíat. V, 8).

H T'fc/M'k pfTÉ : H4HTÉ H gkí g'k glHOrpÁA'k aióh (iEat. XX, 4).

Ha Tkiyi, nTHi|ki nkhwa npngHTÁföT'k : iu cpÉAki kÁ/méhía

AAAÁT'k TAACTi (Ilf, GUI, 12 ). H TA EÉrEAOgACTA KT* CÉE'E íü

Ktúx'h ch^t* npHKAfoTLUHyf/fv (U8k. XXIV, 14). H ff, taáítv H3

OKAAKA, TArÓAA: CÉH éfTk GhTy /MOH g03AWEAÉHHk(H, W HÉ/M?KÉ

KAArOgOAH^ : TOTÓ nOCA8 ufAHTf (|KaT. XVII, 5). EkíCTk TKt gO

4HH TkíA, H3 kf4 f g*k rÓp 8 nOAlOAHTHfA (U8 k. VI, 12 ). E'E ?Ké

t8 ÍTÁ40 fgHHÍH AlHÓrO nACO/MO gT* rOp'E : H /MOAAft8 éró, 4A

nOgEAHTT. H/M'k gTx Tkí gHHTH (U8 k. VUI, 32 ). Óm* ffiÉ Wg'fc-

qiAgTv pfTf : Í1 HCAHO ?CTk, HÉ w yA'&K'fc eAHH'fc/M'k ffiHg'k e8aéT'E

MAg'&K'k, HO W gfÁKOATk rAATOA^ HryOAAL^If/M'k H3 OyCTT* EffiÍHy'k

(llÍAT. IV, 4). ESaéT^ KO TOT4A fKÓpEk gÉAÍA, fMKOgA ?KÉ HÉ

EkíAA w HATAAA AlípA AOCÉA'fc, HHMU íí/MATk EkíTH (íEaT. XXIV,
21). H nocTAgALUÉ ny'k norpÉA'E, gonpomÁy8: koék> chaok> hah

K Ó H /M *k H/MÉHÉ/M'k fOTgOpHCTÉ fíÉ gkí (^AH. IV, 7 ). H £ 1
]

ki H

JKÉ W NHfiT\ p'ÉüJA : W gÉÉ^Ég^A^ KHÁS'fe ErhrÓgfT rh/M'k ferOHHTT*
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e'Cíw (7I8k. XI, 15). Ekírrk au /fOA/Áqikí4rk fiark, h fáark enkai

E'k Klík H'ÉKÖfO (í!8k. X, 38). Bo OHO ?Kf Kp f 41 /A K03rf0?KH

HpivA^ qapk pfcq'fc wsaócHTH hÍkía htké w qpKKf (4^ah. XII, 1).

Oho/h8 noAOkánrk patTH, aiN'K mt /m^htmí/a (Iohh. Ili, 30).

H H3lílf ALtif (MKH OHH NH pHfn$TÍ/A fOKpHUÍH Kf'fcy'k, éaHLJ'fyf'k WK-

p^TÓUJíl, Sahi/fk ÍKf H A^Gpw^ (VHdT. XXII, 10).

A számnevek és ragozásuk.

161.

§. A tszámnek a következk

:

1 gahnx -a -o, 2 A^a, ARk, 3 TpH, 4 MfThípn, 5 nÁTk, 6

LUÉCTk, 7 CíA^k, 8 OCMk, 9 A,^/ATk, 10 H 6AHNN4AÉC'ATk,

12 AKaHM*ca\Tk vagy OKaNaAÉca\Tk, 13 TpHHá^fC/ATk, 14 MÉTkipt-

Há^íCiATk, 20 AK<W<^Tk, 21 AKM*C/ATk 6AHH&, 30 TpHAÉCATh, 40

MÍTkípí^íC^Tk, 50 na\TkA,ÉCÁTh, 60 ÜJÉCTkA,ÉC/ÁTk, 70

80 ocMAfca\Tb
?
90 A*K^TkAÉCATk; 100 cto, 200 AKkrra vagy A&k-

ctI? vagy A^kcTH, 300 TpúcTa, 400 HfTkípÉCTa, 500 íi/Átk coVk,

600 ujéctk cótx, 1000 Tkíc/Aijja, 2000 ARk Twca\ipH, 10000 a^tk
Tkjcauijk vagy tmí.

Vagy .
AKÓÍ, )

' ak<>h -a )

ketten,
TpÓí, )

TpOH -a\)
hárman

mítképo négyen,

nÁTÉpo öten. stb.

6ahhx, a, o, annyit is jelent, mint: egyedül.

162.

§. A. tszámok a velk hasonló vegzetü fnevek rago-

zását követik; de a k végzetüek a nnem ragozás (naÓTk) sze-

rint. Néhány számnév eltérleg ragoztatik.

163.

§. a kett; ösa mindkett és TpH, Tpíe három, hár-

man számnevek ragozása

:

Ketts szám.

Himn. N és sémi. n.

N. A. AKa, Ka A&k, ÖkIí

G.

D.

Pr.

Ins.

Akow, a^S, ökok*

A&'frvva, ÖKka\a
|

minden nemben

Többes szám,

N. Tpíf
,
TpH A. Tpíjfl, TpH

G. TpÉ^X, TpÍÉJpi, Tp í

H

Ins. TpÍÉMH, TpíAIH

D. TpÍÉAVk, TpÉMft Pr. ív TpíÉpi, Tpépi
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164. §. MÉTbípe, ragozása:

N. MÉThípí, MÍTbípH D. MÉTÚpÉMX InS. MÉTbípMH

G. MfTKÍph, MíThípÉyx A. MíTKÍpH, MÉThípÉ Pr. MÉTbípiyx

165. §. nÁTw ragozása

:

N. fiÁTK D. na\TH, nasTH/ux Ins. fldVFbMH, na\TÍW.

G. na\TH, n^THyx A. ÍIÁTK Pr. na\THyx

így ragozzuk 6, 7, 8, 9, 10 számokat is.

166. §. cto az egyes számban rendesen ragoztátik, mint

cíao (40. §.) ;
a többes számban pedig következképp : N. A. ctI,

Gr. cwtx, D. CTdMx, ctwmx, Ius. ctIavh, CTKI. Pr. CTdyx, CT^yx.

167. §. é^HHx, a, 6 úgy ragoztatik, mint tóh, Táa\, tóé;

(159. §.) Thícaupa pedig, mint 3éamA.

168. §. Az összetett számnevek közül 200 követ-

kezképp ragoztatik

:

Ketts szám.

N. A. ak'Ecth D. ^K'bMa CTaana, AK'fewá ctivmx
G. P. ak$ct$, ^kohíctS, cvvtx Ins. ctóma, ^K’b/ua ctw

A többi összetett számnevek közül 11— 19-ig többféle a ra-

gozás :

a) vagy csak els tagjuk ragoztatik: 6^hn

N

a^éc^Th, G. é^H-

HarwHáA^^^ stb.

b) vagy csak a második tag ragoztatik : G. é^HHNá^fCATHyx. stb

.

c) 20—40-ig csak a második tag ragoztatik; de 50— 100-ig

mindkét tag ragoztatik : ceAMiw^ec/ivrhi*.

d) a többtagú számneveknél minden egyes tag ragoztatik:

pl. 99-ben kx ^íKATH^ÉCATHyx h

169.

§. okom mindkett, a harmadik személyü névmás sze-

rint ragoztatik: G. ösoenv, ökoéA stb.
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170. §. arö,1 ketten, ragozása:

Többes szám.

him n. n n. sémi. n.

N. A^k, ak*h akö^
G. « AKonyz, a r H*
D. A K o fi A\ X, A R $ A\ Z

A. AKOHyz, AKÓH AKéyz, a^h AK^
Ins. Abohmh AK'kMfi ARC)fiMH

Pr. Asofiyx, a r *X*
Ketts sz. lásd a 161. §.-t.

171. §. A rendszámokat a tszámokból képezzük, a mellék-

névi nemi végzetek hozzáadásával : hátk — nÁT-kifi, 4a, oé ötö-

dik. Kivétel : népKKifi, els
;

KTÓpuw, második
;

tpét'ih, harmadik
;

MÉTKÉpThJH, negyedik. — A rendszámok a teljes végzetü mellék-

nevek ragozását követik.

XXVIII. Hl' H W OKOK) fOTKOpfi B04f0 OTm8 (VHdT. XXI, 31). I>,
40KpÖ €fTK HÁMT* 34^ KkfTH I Al\lt yÓljiCLIÍH, COTKOpfi/H'K 34^ Tj)H

t%HH (iHíiT. xvn, 4 .) EíyS ?Kf t8 ko40nóíki KíÍ/mínnm urnTk,

AfTKÁUlt no WM HL|i f Hí fö Í84fHfK8, K/MlíCTÁipklA HO 4 K 4: /M fi fi/IH

Tpff/M'k MifAMh (IOrtN. II, 6). HA'Kffif KO éíTfi 4 kA, fi/TH Tpí f

fÓKp^HH KO H/MA /MOí, t8 et/MK nOtpí/pK M/pk (/HrtT. XVIII, 20 ).

II npíH40Uírt K'K Nf/íl8 HOtALfif QA3tAAKAt NNfí JfiH/írt/llH, NOrfi/Mrt Mf-

Twp/MH (iH/ipK. II. 3 ). H 4p8rÍHpm: f8npsr ,k ko/íwk'k

n átk, fi rpAA8 ficK8fHTH : /M04w ta, h/mÍh /ma üipfMfNrt

(i!8k. XIV, 19). Ofro4H ?kí énwy'K Er8, fi nojKHKf émby'k...

/t'KT'k AK'ífT't (Ékít. V, 22 ). MkOI 414ÍH €4HNOpÓ4Nfí KÍ é/M8,

faKU> /l'KT'K 4KOfONá4ffATf, fi TÁ Oy/MHpfillíf (/I8 k. VEI, 42 ). Go-

SKrfK'K JKf, OGdN/^fCATÉ, 4^4f fi/MTi CH/l8 fi MdfTk Nd KfA K'Kfkl,

fi Hf48rn q'fcdHTH (/18k. IX, 1). H Kkíüid kch 4NÍ i íTIdA8cfidOKki,

fdffif HO/UHKé /l'KT'K 4fKATk CWT'k fi lUííTk4ífÁTk 4éKATK fi Oy/Mpf

(Ékít. V, 27). Grf448KfH ko rfiró/ifOT'k hí kkíth KOtKpfífNÍA, nh

ürrAA nh 4yd; dMpífiH firnoK rK48f0T'k okoa
(4^ah* XXIE,

8). H KTx SdKON'fc JKf KíÍ IJJf/H'K nfifdNO €CTK, fdKU> 480K) 'Íf/UUK ,ÉK8

ÍKHA'KTMKÍTKO HÍTHHHO €CTK (ÍOdN. VIU, 17).

Rendhagyó igék.

172. §. Rendhagyó igéknek azokat mondjuk, melyek több

igealakot a szabályoktól eltérleg képeznek. Ily rendhagyó igék:
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hth, menni; pgqjH, szólni; uith, (el)venni. Ezeknek rendhagyó

alakjai a következk:

173. §. h-th ige ragozása:

Aoristos. Imperfectum. Felszólifcó mód.

Egyes szám. Egyes szám.

1. haóx* hah
2. ha*
_ /V

HA^UJÍ Többes szám.
3. ha< hamuié

1 ííaémx
Ketts szám. 2. hahté

1. (k) HAÁyoKa('k) Ketts szám.
2. 3. H^ocTa (k) hapcim (k)

1. HA'küa
Többes szám. 2., 3. ha’K™ (HA^Ta)

1. HAÓyoMK HA^yOMTv £> í 1. MÁST*, TH, 4Jé
;
ha^h,

2. haóctí haActé g g< ipaA, l|IÉÉ.

3. H^nja (II. wéax, uiaá, mao.

174. §. pÉijjH ige ragozása:

1.

Jelen id.

PékS

Aoristos

Egyes szám.

pÉKÓjflv, pk\'X

Felszólitó mód.

2. pgMÉUJH PÍMÉ puph

3. pÉMÉTX pÉMÉ —

1. pÉMka (k)

Ketts szám.

pÉKÓpBa, pkyosa (k) pu,kKa (k)

2. 3. pÉMfTa (k) pÉKÓCTa, pkcTa (k) pu/kTa(k)
?
pu,hJTa(k)

1. pgMÉMX

Többes szám.

pgKoyoMx, pkyoMx pu,Éa\x

2. pÉMÉTÉ pgKOCTÉ, pkCTÉ

pgKÓma, pkuja

piljhJTfi

3. pÉKSTX 1

175. §. wth ige ragozása:

Jelen id. Aoristos.

Egy. sz. Töb. sz. Két. sz. Egy. sz. Töb. sz. Két. sz.

1.

2.

3.

6A\AK>

6MAÍLUH

6MAÉT&

6MAÉMTY

6MAÉTÉ )

6AMI0T&
)

eMAÉBa (k) íayx

6MAÉTA (k) !?

’TX
v ' m-T&

íayoA\& rnyosaík)

ÍZ
e

\
er*(*)

m ma )

Melléknévi igenév

:

Imperfectum
;

GMK, 6MAK»ipX, eMAHMJIH, eMAKMJJg.

6MAA\pi. Stb.
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Ez az ige többnyire K3, npu igekötkkel fordul el : k3Áth,

elvenni
;
npiÁTH, elfogadni.

XXIX. KkífTk H/IIT* nO n8TH, pni HÍKíH K*k

Nf/fl8: A48 no TfKlí,
n

Á/U07K(
n

Ál\if I^h (í!8k. IX, 57).

IÍ3k(4f JKf IlfTp'k H 4p8rÍH Oy'ffNHK'k, fi H4ÁCTíl KO rpÓK8 (IOílH.

XX, 3). UIí4líJrf JKf WKp^TÓCTrt, WKO?Kf pm H/M* : H oyroTÓ-

mít<i nárx8 (i!8k. XXII, 13). H elutk H48 i|iki/M'k A/MTi, uhh-

tTHUJrtfA (í18k. xvn, 14). ÍhíTv noMíi 4kA oy^ÉHMK^ raróaA hma :

H4HTrt KT* K f Ck, faffif npÁ/MO Krt/Mrt (lHrtT. XXI, 1, 2). BofTtfK'k

A48 ko öti|8 /nof/ii8, h pfK8 6/m8 (7I8 k. XV, 18). H tóh h3-

KN8Tpk WK'fcLJiáK'k pfMf T*k (fI8K. XI, 7). P'Éy'k ?Kf TfK'E I W n8fTH

/1W4H /MOA, &A /MH nOM8?KrtT'k (Hrj(. IV, 23). 3rtNf, €/!HKrt KO

T/M^ pifTf, KO fK'KT'fc OyMktUJrtTf/k (í!8k. XII, 3). OlM ?Kf

pfKÓfTrt, «kw f4k érd TpfG8fT'k (í!8k. XIX, 34).

Archaisticus igék.

176. §. Az archaisticus igék azok, a melyek a legrégibb személy-

ragokat megtartották (V. ö. a 23. §-t). Az archaisticus igék közül

ec/v\k ragozását ismerjük már
;
ezen kivül még négy archaisticus ige

van, ezek ragozása következ:

177. §. b’Emx (kIí^Iíth, tudni) ragozása:

Jelen id. Felszólitó mód.

R^>KAk

a

Imperfectum. Aoristos.

Egyes szám.

k^a^X* K'tÍA'bx’R

k^,a,/í\ujé kIía^
K^4,/í\U]É R'K.vk —

Ketts szám.

kKa^X01*4 (*) R'KA’bX0KaCb) B^AHBa (*)
K'lí AACTá (k) (’b) B^AHTa (15),

Többes szám.
[a-feJKÁra (t)

KlsMki [té) K'Ea^X^m* k1ía15X0MX k1?ahmb j
stsWAMk

k Kcté (k1íah “ k^Aacté K’KaIvCté k^ahté, k-Kkatc

kí<A^tb K’Ka^X* K^Al5,lja —
1. Jelen id: Klí^Sipx, k-Ka^M^, h, é

;
k'EA'M,

idíA$‘|üH, kIía^'I'íh, aa\, tt.

2. Múlt id: kIja^k*, K'Í5A'k,i,,,B
j
H

,
f

;
K’bA'bKWH, kIí-

A*bKUIÍH, A/b, ti.

3. Ragozhatlan : k^aImk, a, o; Kl<AaaB < a
,

*.

1. K^Mk
2. K’kCH

3. kísctk

1. KlíKa (k)

2. 3. K’KcTa (’k)

1.

2 .

3.

ö .£
-g 0^ 03

*3 *
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összetételei : HcnoK'fouk (HcnoirKAaTHi megvallani)

;

.sanoK^MK (sanoK’M^dTH, megparancsolni) a fenti paradigma sze-

rint ragoztatnak.

178. §. AaM& (Aa™, adni) ragozása

:

Jöv id. Aoristos Felszólító mód
Egyes szám.

1. &ÁMK AaY*
n

—
2. AaCH Adaz ecH AWA*, Aa«

3. AaCTI* AaA É
> AaA*we —

1 Ketts szám.

1. AMHKd (-b) A^yoKa (Is) AaAHM (H)

2. 3. AaA”Ta W Aa <rra (*fe) AaAtiTa (-h)

Többes szám.

1. AaiUW > AaA”MR AáyoMz AdAHMX,Ad>KAMkl

2. AMHTf AácTÉ AdAHTÉ, Aa>KÁTÉ

3. amStx; A‘>A^tk Aáuua, AaA^ma —
Melléknévi igenév.

Cselekv alkat. Jelen id
: AaaV A^Tk, H, *; Aa^H, Aai^"

ipiH aa\, «. — Múlt id
: AaKSS AaKUJR ?

H, í; AaKW”, AaK“

wí'H, aa\, éé. -- Ragozhatlan
: Aaax ?

a
>

— Szenved alkat.

Jelen id : Aa*íU&
j
a

?
o

;
a^mwü, aa\. oé. -- Múlt id: AaHR >

a
,
o

; AaHHW«) aa\,

179. §. hauaak (hm-Kth, bírni valamivel) ragozása

:

Jelen id. Aoristos.

Egyes szám.

Felszólító mód.

1. HMaavx HiU'byz —
2. muaujH HAVfc, HM’klUÉ havKh

3. HMdTk HA\ÁL1IÉ

Ketts szám.

1. HMasa (*b) HM’kyoKd (’k) HM^Ka (*b)

2. ííaíiaTa (*b) HM'liCTd (li)

Többes szám.

HaivkTa
(

,b)

1. HAUttUÍ Havkyoaivz HMÍ5HMZ
2. HMdTÉ HM'bCTÉ HAvKhTÉ

3. hmStx HM'bllid, HíWÁyS —
Melléknévi igenév. Jelen id: HMSipx, h

,
f

;
H iVMvSM

7
HAVkÁH,

HiWSlJJM, dd\, íí. — Mlllt id: HdvbKZ, HM'bKIJJR, H, É; HAV^KklH,

HM’bKUliH, Aü\i, u. — Ragozhatlan

:

Havbax, a, o.
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180. §. rá A\h (mcth, enni) ragozása:

Jelen id. Imperíectum. Aoristos. Felszólitó mód.

Egyes szám.

1. MA\k MA^yx MAÓyx —
2. MCH MA^UJf MCTX MH<Ak
3. MCTk MA^UJE íacTx —

Ketts szám.

1. rana, ra^HKa
(
b) raA^X0Ba 0*0 MA^yoKa (’k) MAusa Cb)

2. 8. ra^HTa, fácTa('b) MA^cra 0*0 MA<ácTa(k) ra^HTa ('fc)

Többes szám.

1. mmm ma^omz maóxomx mahayx
2. ra cte, mahte maácte mcte, maócte mahte
3. ma^tx tt&Áx# raAÓina —
Cselekv alk. melléknévi igenév. Jelen id: maA, maS^,
maAi^x, h, é; ma*úh, ma^h, m AArjjiH, a^, ff. — Múlt id:

&AK, malux, h, f; maéh, maujíh, a^, ff.

Szenved alk. mellékn. igenév. Jelen id: maómz, ma^muh
Múlt id : maéhx.

r nr

XXX. Baf04KTf,4u he npfai|ifHH e84ete
(
7I 8 k. XXI, 8),ílqif %a -

K848 TEEE Ifp8fHHH/Mf, 3UEK f HU E84H 4ECHHL|í1 /HOA (üt. GXXXVI, 5).

Peme jke IlfTp'k: 'ítaoK'É'íf, Hf K'É/M'k, e?Kf rauróafUJH (/18 k. XXII,

60). H HHKTÓJHf K'EfTk, KTO €fTk GíK, TOK/MW Oq^: A KTO

€fTk Oíj'E, TÓK/mu GAl*, H é/M8ffif ííqif yOr^lETT* GAt* UJKpklTH

(J18 k. X, 21 ). CDK'fcqidK'k tke IAn* ptMf : he kÍítu, mecw npótHTd

(iHut. XX, 22 ). Mkojke kk8íh upyiTpfKaÍH'k kihh CMKuntru? w
K04kt, A Hf K^/Aüif, WK848 etTE : m8tH ?Kf nOMfpniHÍH

K048 (IodH. II, 9 ). H p8rá48cA e/n8, k^aijje, mkw oy/tipf (í18 k.

VIII, 53 ). Xa'ÉE'E Háui'K HHc8qJHklH 4rf?H4k Hrfai'E 4HffE (iUht.

VI, 11 ). Ohm jke 4fíum é/tf8 pkÍEki nfMEHki 'fácTk A w rmaT*

tOTTi (í18 k. XXIV, 42 ). Xa'ÉE'k eo BAJA etTk tyo4ÁH t'k hece

H 4rtÁH THHKÓT'k /HÍp8 (lOHH. VI, 33 ). GpfEpd A 3AATA
^
H^CTk

oy /MfH€ : HO ?7Kf HMAM’h, tíf TH 4HK>
(4^AH. Ili, 6). ÁífJE HE

TKOpfO 4'fcaíl Oi|H /MOErW, Hf A/MHTf /UH K'fepkí (IOdH. X, 37 ).

Top'K A/M'RH/M'k ffp4ija (d«T8pr.). 4p8róf nu4f h*i kA/Mehh, A

npo3ÁE'h oyrcijf, 3uh e he A/M'Éauje KaárH (VI8 k. VIII, 6). Heo

A ÍÍ3TV ‘íf/IOK'EK'k €f/Mk, A/Mk(H Í104 fOEOfO KÓHHkf (YHrtT. VIII, 9 ).
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Kötszók, elöljárók, határozó- és indulatszók.

A kötszók és az elöljárók használatát a nyelvtan folyamán a

következ lapokon tárgyaltuk:

Kötszók h, >kí, oyeiv a 23. lapon, eo, mkw, íako>kí 23.,

ér^a, Tor^a, é/^á 26., aipí 29., alpi, a, ho, hohí>kí, hah 30., hí, hh,

ná'u 31., hí, hh 37., ah, npíH<A*, Aa^ É
> A**W?*«> hohíIkí, 3Ahíh<í, 3Á-

Hí, T’lsAX/Kí 42
..,

HÍ>KÍ, HírKíAH 44 ., ÍAKIV, ÍAKO>Kí, EHírAA npíH<AÉ A^í
68., Aa 21.

A kötszók mondattani használatának összefoglalása a 42.

lapon .61
. §.

Elöljárók: ha, ex, ex, no 23.. a<S w, cx 26., ív 31, pÁAH,

A’baA 42., cKB03k 44. IIpÁAio (Dat.) szemben, npÁMo Kór$, 6m8?kí

síposa. oy (Gén.) -nál, -nél
;
pa3sk (KpoM*fc) (Gén.) nélkül. A\í>KA*y

(Ins.) között, 3a (Acc.) ért, noA^ (Acc,) alá, (Inst.) alatt, npH (Pr.)

mellett, eí3x (Gén.) nélkül, H3x (Gén.) -ból, -bi, savbcTw helyett

(Gén.) elválasztva is elfordul: bm'&ctw pkjeki helyett: ex pejem aG?-

ctw a hal helyett.

3. Ha tár ózó szók. hí nem ne; hí o\f — még nem; hí o
\f

np'iHAÉ mácx még nem jött meg az id. Hnk, most
;

s^aiv, igen

nagyon; skAiv páno, nagyon reggel — korán reggel; nÁKH, ismét’;

nini a cselekvés ismétlése és a nyomatékosság kifejezésére : hámí avo-

aáwíca. oyTpk reggel; BÚnoy, npHCHív mindig; AP* KaÉ ,
hajdan, ré-

gen; aai\oh<í, hová; C03AAH, hátulról; bí3a^, mindenütt; ehü, ki-

vül; a4aímí, messze; káauv, merre? ehStpe, belül; ckAuv, ide; tá-

auv, oda, ott; koamh nÁMí, mennyivel inkáb; ívhk>a&, egyátalán

nem; bckSio, miért? eákw, hogyan? rA'h, hol? koah>kam, hányszor,

AOKÓA'b, meddig? gaí, alig; noHí, legalább; bhísáiiS, rögtön; na-

npácHív; hirtelen; aeíí, azonnal; chu,í, igy, stb.

4 . Indulatszók: o\?bki ! jaj! oyshi Avnk! jaj nekem! óh, igen;

hh, nem; vvaí, oya, eh, ej! cí, ime; öyx, oh! wkákw, w aió

T

k, oh jaj!

Ár rt f\

XXXI. H^c (I. Xp.) HA WHTi flOAT* Iop4AHA
;

HA /H'KfTO,

H4ÍJKÍ KÍ ÍwAHH'K KpíCTA (IOAH.' 10, 40). I10/MHa8h HAHA

/MOtrO, MKW HA HÓKÉI /HL} KI K^H^ÍTtA, H SAÍ CTpA^fT'E : /HHO-

/EHLjífO^ KO riAdAfT'K KT\ OTHK, H /HHÓffiHljffO KT* KO48 (/HaT. XYII,

15). OkAMí OyKW H W KHÁ3E /MH03H K'KpOKAUÍA KT* HETO : HO

4>Apif€H pA4H Hí Hfn0K^40KAy8 (IOAH. Xíl, 42). OyA, pA30pÁAH
LjpKOKK H Tpf/MH 4* H/MH C03H4AAH, ffTAfHCA CA/MTv H CHH4H t'h KpTA
(/ÜAp. XV, 29). EaIIIí EH* CO 6 T p 0 M A T f /MT*, H K03pAíT£, H KCE-

AHfA KT\ n8cTKÍHH, H KWfTK íTp^AíLJT, (EkIT. XXI, 20). Effif ALjJÍ

I
6
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€AHNO TdKOKkí^'K OTpOMriTT* npiH/MfT'K KO H/MA /MOf, /MfNf npíf/M-

/ifT'K (VHíipK. IX, 37). II04ÓKN0 ecTk qpcTKÍf HKHOf 3fpN8 rop8-

éffif MAA'kHLÍlt O^GW éfTK ÍU KCl^T* C'C/MfH'K (íürtT. XIII, 31).

H UJKp'fcT'k KOSAArÁfT'h HA fAM'k ÍKOH p^ACA (í18k. XV, 5).

IIokÍ/MT. H/MA TKOf GprtTfH /MOfH I nOfpf4 rK Lj p K K f KOíMOW TA
(ÍIc. XXI, 23 ). H KÚrTG no Tpíf^'k 4Ht^, wGp'fcTÓcTd éró kt>

q p k k h, rfc^Áqifiro notpfA'K oy^HTerffH, A nof/i8iiirtfoqirfro A^t*, A ko-

npoiíirtfoqj/iro Hft'k (í!8k. II, 46 ). PqwTf 4 qi f p h GiwNOK'fc, íe

TKOM rpAAÉT'k TfG'K KpÓTOKTi, A KC^T* Nrt éf/IA A ffipfGA,

CkíNfl nO/\Ap f /MNHMd (MdT. XXI. 5). ÍIpí^fTT* r^HHT^ QAKA TOTW
K'k 4 f N k, KT\ ONk/Kf Nf 'MfT'k (MíIT. XXIY, 50). ÍIpíH48T'G ZKf

4HÍE, ér4 /í íuátt. g84etti íu nh^t* jkenA^, A Tor4rt nocTÁTfA

KTi Tk(A 4HH (í! 8 k. Y, 35). ÜO 4Nf^'k UifCTH^'k hoátt. IArk

IlfTpA A IAku>k*i, A IuMNNd KpA™ érw, A K03Kf4 f A^t* ha rop8

kk(cok8 é4HHw (/HrtT. XYn, 1). H tíh oy/MO/inAiiirt, A nhko-

/H8 ?K f KOSK^rTHli/íl KT» TkfA 4NH NH'ffMJUJ’Kf ÖJ Tl^k, (S/KE KH4'tllJrt

(/I8 k. IX, 36 ). H Nf no /MNOS'fc/f'k 4Nf;pv COKpAKT* KCf /MN í H

(k(Nl\, WH4 f HA fTp^N8 AAAi'ii (/I8 k. XY, 13). B03/MH ffK^ kA-

/HENH Kf/lAKH (Ifp. XLIH, 9 ). OifTHt KO A t'kKHQA npH KOpfNH
r r r nr r or r \

4pfKd /IfffiHT'k: KfAKO OlfGO 4pfKO, €/KE Nf TKOpHT'K N/I04rt 40Rprt

nOC^KAf/MO GkíKAfTT*, A KO OTNk K41fTAf/M0 (íTIrtT. Ili, 10). ÜO

OGOw ?Kf 4NÍ0 A3W4 f WT848 A H4 f KT\ Taaíaík) (IortN. IV, 43).
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Ó-szlovén hangtan.*)

Az a, h, oy azon alaphangzók, a melyekbl a többi

hangzó keletkezett; ezek közül a a legtisztább hangzó; c>y

és h közel állnak a mássalhangzókhoz; oy a K-hez, h pedig a h

(
j)-hez : 3aoyTpa — saKTpa, a^P^h — a*kPw »*. a -f- h = é és 'b

(e^aa KHAa — bjeda — bida)
;

a -f- oy = o keletkezett, x nem

egyéb, mint röviden kiejtett a, e pedig, mint röviden kiejtett h,

X -j— H == TJ, pl. OEX + HCKdTH, OE^CKaTH.

Az ó-szlovén magánhangzók felosztása: a, o, oy, -y, x, ^
keményhangzók

;
h, e, /í\, é, *b lágy hangzók

;
mindezen hangzókat

az h (j) meglágyithatta, igy keletkeztek a
(j o 1 1 á z o 1 1) jé-

sült hangzók

:

j "h a = ra, j -f- oy = k>, j -f- ^ = ek, j + A = ia,

j + 6 —
A többi hangzó jottázásából alakult:

j + O = (€, j + X = e, j -f- TJ = H, j
-j- 'b (a declina-

tiokban) = h.

Az ó-szlovénben e szerint sokkal több magánhangzó volt,

mint az egyházi szlávban, mert a x-t és E-t is hangoztatták, és meg-

voltak az orrhangu hangzók (iocei): ^ a, ia.

A néma (irrationalis) hangzók, x körülbelül úgy ej te-

tett ki, mint o, e pedig, mint é; axex — aoex, oteu,e ötéibe;

a hol most az egyházi-szlávban o van, ott az ó-szlovénben o, vagy

x állhatott; i helyén pedig i, vagy e. A mely szavakban most

hangzókivetés fordul el a ragozásban, ott az ó-szlovénben x

vagy e állt: KoynEi^E (Gr. Koynu,a), (G. AHra)> <v\xyx (G.'Mjfa),

axex (G. aea). Az ó-szlovénben ezeken felül p és a után követ-

kezetesen x vagy e áll
,

íiaxkx, BpE^E, Tpxrx, mpeta
;
— ax, ae

és px, pE helyett az egyházi szlávban oa, ia és op, ép áll : íioakx,

KÉpyx, Toprx, MÉpTd. Az ó-orosz nyelvemlékekben ezen o és é he-

lyén X éS E állt: nXAKX, KEpJCE, T^EprX, MEpTd.

Az orrhangu hangzók (iocei, rinismns). Az ó-szlovénben nagy

szerepök volt az orrhangu a, bk, ía hangzóknak, a melyek-

nek nyomai az él szláv-nyelvek közül a lengyelben marad-

tak fenn; de a Cyrill irásu szláv nyelvemlékekben még a XVII.

században is feltalálhatok. Az egyházi szlávban és az oroszban,

*) Az ó-szlovén hangtant csekély eltéréssel a következ mbl fordí-

tottam : M. Kojlocobi,, CTapo-cjiaBflHCKaa TpaMMaTHKa. BapiuaBa. 1888.

7*
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az ó-szlovén ^-ból: oy; A-ból: ra (>k, m, in, ip után a) lett. ó-

szlovén : p^Ka, a\^Ka, béa;k ;

— kk3ath, ckatk, haha™, orosz :

P$ka, a\Ska, ké^S
;
— b3mth, ckiatk, hamath * jottázva: ó-szlovén

hí = orosz 10, ó-szlovén ia = orosz ra
;
aioka^ — aioeaio

;

^-t nagy, és A-t kis jusz-nak szokás nevezni,

és valószínleg úgy hangzott, mint: on, om és jón, jóm.

a és ia „ „ „ „ en, em és jen, jem.

Errl tanúskodnak : 1. a rokonnyelvek : nATE — névre, fünf
;
roA^Kk

— columba, haao Kind. 2. a lengyel nyelv :
— DAB (domb),

a\aco — MIESO (menso). 3. a magyar nyelvbe került ó-szlovén

szók: T^na — tompa, iiatzkz — péntek, r^na — gomba. 4. a

a\a végzetü fneveknél a declinatio alkalmával a tbövülés (v. ö.

a 151. §-t):

Az orrhangu hangzók úgy keletkeztek, hogy az ó-szlovén

nyelv nem trte a mássalhangzón végzd szókat; midn tehát a

szó végén, vagy pedig szóközben mássalhangzó eltt, egy hangzó

-f- orrhang (n, m) jelentkezett, ezekbl keletkezett az orrhangu

hangzó: rfcAWH — c1?ma, mohwe — m^>ki\, — de ha aztán egy

orrhangu hangzó után tiszta hangzó következett, akkor a j u-

s z o k (orrhangu hangzók) alkotó részeikre bomlottak a követ-

kez szabály szerint
: ^ = kh (kai), oh (om)

,
a = kh (ka\), éh

(éa\), hh (hm); következésképp:

k : a = k : h, a mely arány a szók tövének meghatározá-

sánál igen fontos; egy példa ezt jobban megvilágítja:

a) ^ = KH (km), oh (om).

Határozzuk meg a gyökerét e szónak : haaaiéhheih
;
ezt a szót

az ó-szlovénben igy Írták: haakméh^h; elhagyva a ha igekött,

a szenv. múlt. id. part. éh-uh képzjét, a szó gyökere lesz
: a&m ;

ám km — következésképp a*m = Afc, tehát a fennti szónak

gyökere: a^ (oroszul a*v); ehhez adva az inf. th végzetét: a^R-

th (oroszul: A^_TH )- naakméhhuh tehát jelentésre nézve annyi,

mint oroszul: haa^tkih.

4^-TH-ban a jusz megmarad, mert mássalhangzó következik

utána; de a szenv. múlt id. part. éhkih képzje eltt, mert ez ma-

gánhangzóval (é) kezddik, az ^ alkotórészeire km bomlik.

b) A = Kll (KM), ÉH (ém), HH (HM).

Határozzuk meg: 1. hamath, 2. hamhS, 3. hamhhaio, szavak

gyökereit:
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1. NaMdTH; elhagyva Ha igekött, th inf. végzetet; a szó

gyökere : na volna.

2. hamhS

;

elhagyva Ha igekött, és a jel. mód jelen id 1.

szem. 8 ragját, e szó gyökere mh : volna.

3. HdMHHdio
;

elhagyva Ha igekött, és a jel. m. jel. id 1.

személyének ak> végzetét, e szó gyökere: mhh volna.

Minthogy hamath, hamhS és hamhhak* jelentésknél fogva is

ugyanazon szónak csak külömböz alakjai: tehát kell, hogy egy

gyökerük legyen, következleg : na = mh = mhh
;
a mely egyen-

letbl a hasonló mennyiségeket (m) elhagyva, lesz : a = h = hh,

vagyis hogy magánhangzó = mássalhangzóval = magánhangzó

és mássalhangzóval, a mi pedig lehetetlen.

A magánhangzók közül azomban a j u s z = tiszta v. néma

hangzó -f- m, vagy h; a fenti egyenletekben tehát, vagy juszt, vagy

ennek szétbontását kell keresnünk
;
de az egyh.-szlávban és az

oroszban az ó-szlovén a helyett a áll
;
tehát a fenti egyenletbe

a\-t téve lesz : == h = hh
;

tényleg = hh
;
de ebben a = h

okvetlenül fel kell tennünk az H-nek megfelel k néma hangzót,

tehát : ^ == kh
;
vagyis az egész egyenlet : a = kh = hh, mely-

hez hozzáadva a közös M-t : ma = mi*h = mhh. Adjuk e gyöke-

rekhez képziket és ragjaikat: ham/S\th — hamkho\/- (;r) — hamh-

hak> (^), (igy is Írták az ó-szlovénben)
;
világos, hogy e három

szónak ugyanegy gyökere van, mert — kh, éh, hh. (A juszok

ezen tulajdonsága sok oly hangtani tüneményt világit meg, me-

lyet máskülömben az él szláv nyelvekben nem lehetne érteni,

hogy pl. ugyanazon végzetü szóknak külömböz casusaik legyenek,

pl. BpÉM/ft, Gr. KpÉMÉHH ‘ több. SZ. N. KpÉMÉHd,

míg 3ÉMA/A, Gr. 3ÉMAH; „ „ „ 3ÉMAH.

Az ó-szlovén helyesírás megadja erre a feleletet; mert e két szó-

nak végzetei közül az egyikben a kis jusz (a) volt : Bp'kM/ft, a mely

a magánhangzóval kezdd rag eltt alkotó részeire, éh bomlott,

mig 3éa/vam szó végzete: ra.

A -k hangzó. Hogyan ejtették ki ezt a hangzót az ó-szlo-

vénben, azt biztosan nem tudhatni. Valószínleg úgy hangzott,

j

mint é
;
bár vannak adatok, melyek a mellett tanúskodnak, hogy

talán ja-nak hangzott, st a rokon-nyelvek tanúsága szerint ket-

ts hangzó is lehetett : ívkcapk — Caesar, Kaiser
;
,a/fcMOHx ;— ócu-

Liovog. Az él szláv nyelvek legnagyobb részénél úgy hangzik,

|

mint: e, je R'bpa — vera — vjera; a kis-oroszban, magyar- és

galicziai-oroszban, valamint az egyik szerb dialectusban is, mint

:
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i
;

K'bpa — vira
;
a lengyelben : ia, K*kpa — yiara

;
thIísao —

gniazdo. (Mindenesetre érdekes, hogy a magyar-orosz ezen -k he-

lyesírásában alig tévedhet, mig a többi Cyrill abc-ve] iró szlá-

vok éveken át sem tudják elsajátítani a Is helyes alkalmazását).

Az ó-szlovénben a szavak gyökerében és a képzkben a, p

mássalhangzó után következetesen k (a’fe, p'fc) állott, a mostani

egyházi szláv: m, p* helyett; ó-szlovénül: maIsko, kp^a, egyh.-

szlávul: a\aéko, Kpea\A.

A hangzók emelkedése és esése.

(R 0 3 K ki Ul í N í A H VVCAAKAÉHÍ/ft TAACH WJf x).

Már említettük, hogy a x nem egyéb, mint az a-nak rövid

kiejtése, h az h rövid kiejtése
;
és igy pl. ha valamely szóban,

melynek gyökerében k volt, k helyett h fordul el, ebben a szó-

ban ez az h emelkedés a k-rel szemben: EkpaTH — khpath.

A magánhangzók egyik a másika helyén állva, hangoztatá-

suknál fogva, vagy emelkednek, vagy gyengülnek a szók gyökerei-

ben; ezen tünemények azomban bizonyos szabály szerint állnak be.

— emelkedése : o és t,i ; o-yp^ai-N^TH — ypoAn* ;

3TÍKA-TH 30K-^; rkA-A-TH flO-f'klA-ATH.

k — emelkedése: t és h ; Kkp-ATH

—

Kfp^v— H3-KHp-A-i^

t — emelkedése : o és néha 4 ; Kfp-^, H3-Kop-'k

;

A'ÍZT-A-TH.

o — emelkedése : a : TKOp-H-TH — TKAp-k

k — emelkedése : ^ — K'fcA-A-TH ; kh-th —
K'fíN-OK-'k.

r
Ki emelkedése : oy : KT^-A'uy-A-TH — Aoy-x'k.

a emelkedése : k : tpac-th — Tp^c-'k , 3kaij-a-th, sk^-k-t*.

Ezek alapján az ó-szlovén hangzóknak kölcsönös közelsége

és rokonsága ezen 3 skála szerint fejezhet ki:

1., 'k — o — a — 'ki — oy,

2., k — f — o — h — 'k

3., A yf\.

az els sorban o—a és a második sorban i— o szintén rokon-

hangzók, és igy még é o—a skála áll el. Azomban nem min-

den gyökér változataiban lehet feltüntetni az emelkedésnek ezen

skáláját; igy kakí’-kkk melléknév és Kaar-a fnév gyökereiben lev

* és a hangzók közti o hangzós gyöker szó nincsen, stb.
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A hangzók felbontása (pd3Ao>KÉNíé). Az ó-szlovén tiszta hang-

zók közül % oy és az utánuk következ hangzó befolyása követ-

keztében elveszítik eredeti kiejtésöket és felbomlanak, és pedig:

1., 'k A— oh, 2., oy — ok, 3., — t*k.

1. k = oh. Legmegfoghatóbb példa erre noio (no^) jel.

idej alak, nk-TH inf. alak mellett. Alkotó részeire bontva íioer

alakot, eláll no-H-^ tehát e szó gyökere no volna, az infiniti-

vus nk gyökerével szemben, ez azomban nem lehetséges, mert

k-nek ily (o) emelkedése nincsen; következésképp az ^ sze-

mélyrag eltti h nem az úgynevezett közbevetett ü, mint

mhta-h-^ a^-a-h-^ alakoknál; hanem a gyökérhez kell tartoz-

nia, tehát : noií-^
;

következésképp e szónak no^ gyökere non,

vagyis non = nk, azaz oh = k. Minthogy pedig oh k, de k
az H-nek emelkedése

;
tehát a gyökérnek H-vel való emelkedé-

sekor H-bl mássalhangzó eltt k, magánhangzó eltt oh lesz.

Ugyanazért hohth = nofi-H-TH = nk-H-TH ezen gyökérbl nH-

(+TH).

2. oy = ok. Ennek a magyarázata abban áll, hogy ezen

hangzó alkotó részeinek egyike
: y rokon a k mássalhangzóval

;

és tényleg oy-ból hangzó eltt ok lesz: CAoy-f-TH — cao-|-ko
;

HAOy-f-TH — nAO-j-Kh—j—U,k.

3. = TvK szintén hangzó eltt
;
minthogy pedig oy = ok,

és tj = xk, tehát oy : ma = ok : xk vagy pedig oy : ta = o : x,

vagyis : minthogy ta esése oy-nak, felbontásában az oy-énál gyen-

gébb hangzónak kell lenni.

ok (= oy), tehát TA-nek az emelkedése (úgy, mint oii emel-

kedése H-nek) : Kp^-f-TH — Kpo-Kx (V. ö. ké3-|-th — ko-3x és

ehhez hasonlókkal.)

Némely szavak végzeteiben ta = en* vagyis olyan, mint a

kis (Á) juszé, tehát orrhangu ta : kam-ta — kam-íh-é, raaama
nAAM-íH-f, épp úgy, mint hma — hm-én-é; a mibl az a tanulság,

hogy egykor réges-régen ezen szavak nominativusi alakjai orr-

hangu hangzón végzdhettek.

oy és k csakis alkotó hangjaik, tehát -ok alapján emelked-
hetnek : oy == ok

;
de o emelkedése : a, tehát : ok (vagy, a mi

egyre megy: oy) emelkedése: ak; nAoy(-f-TH) = nAOK(-f^)
nAAK(-f-A-j-TH)

;
CAOy(—f—TH) •— CAOK(-f-o) — CAAK(-|-a).

Ehhez hasonlóan k=on emelkedése : ah : nH(-f-TH) — non

|

H
j

’T'H, (HA) — ÍIAH (-f-A-f-TH).
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Tehát a hangzók emelkedési skálája a következképp b-
víthet ki

:

1. x

2 . h

0
\f

(=or) — Mi.

o—

a

hi (=XR)

6—0—

a

h—

Í

v (oh) — an.

Minthogy pedig három alaphangzó (a, h, oy) van, ezeknek

emelkedése és esése által magyarázhatók meg az ó-szlovén nyelv

összes hangzói, a mit a következ séma fejez ki

:

_.
— x

6 — K
— 0

(afi) — 'fc (oh) i w

(as) — oy (ok) y na—

x

A polgári betvel jelzett
:
„a, i, y“ alaphangoktól jobb fele álló

hangok — az emelkedésöket, a bal fele állók — az essöket tün-

tetik fel
;
és igy a hangok emelkedésének végs eredménye :

— a

hangzó vagy egyedül, vagy pedig r és H-vel együtt.

A hangür (3i/s\Hi6, hiatus). Az ó-szlovén nyelv nem szenvedte

a hangürt, vagyis azt a hangtani tünemén yt, midn két kemény

hangzó következett egymás után. A hangürre vonatkozó példák

(nooyHHTH, ,a,oKpaaro, MHTaayx) ritkák. A hangürt kétféleképp tün-

tette el: 1. ha lehetséges volt, akkor a két hangzó elsje fel-

bontása által: caoy-o helyett caor-o
;

2. a két hangzó közé más-

salhangzót helyezett
;

ezen közbevetett mássalhangzó legtöbb-

nyire : h (j) volt
: Aa+a+TH helyett Aa,aTH = Aa+”+a+TH

;

bh-^ helyett : kh-b^ = kh—|—h—

;

h (j) nemcsak két hangzó kö-

zé, hanem a szó kezd hangzója elé is helyeztetett : raRopx —
ABopx helyett

;
i^36po — 636po helyett

;
»ONoma — oynoma helyett

;

ezen h helyett némely szavakban a lágy h jön el: iaAP* —
mapo — HMAPO — H'feAP^*

Ritka esetben h helyett k jön el : oK-|-oy4-H~ÉH+* —
ok—|

—

o^"—|

—

h—
(

—íh—
J

—& helyett; p^ko-|-r-}-at-{-k — p^ko— h—/at— k

helyett.

A mássalhangzók (corAacNki^).

A mássalhangzók kiejtések szerint lehetnek: 1. torokhan-

gok (ropTamikj/i\) : r (g), r (h), k, y ;
foghangok (sSrhki/a) : a?

s, 3, c, u,
;

ajakhangok (i’Sbhki/a) : r, n, k, a\, (4>); nyelvhangok

(a\3Ki'HiKi/A) : >k, Hi, >ka, hit (ip), m, p, a; inyhangok (híbhkia): h (j);

orrhangok (hocoru/a) : a\, h. Ezekbl zöngés hangok (3r$mhki*a) :
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r (g), r (h), A, 3
,
s, (as), e, b, h, >k, >ka ,

zönge nélküliek (ot-

3b$mnbi/í\): k, y> c
? 1 (

TC
)>

n (40? mT
(
lm)> m (tlu).

Ezek közül : wa? ü'(tc
)> W (wt), M

(
TUJ

) és s (A3) összetett más-

salhangzók, a többi mind egyszer.

Az egyszer mássalhangzók még lehetnek: orrhangok: n,

m
;
folyékonyak (nA4KNW/A) : a, p; némák (h^mkia) : r, k, a? v, ü,

n
;
fúvók (npHAwyaTÉAhHWA) : y, 3

,
c, b, >k, in, h

;
sziszegk (whii-

/snjji'/sv) : >K, m, ui, ip; sipolók (cBHCT/aipi/i\) : 3, u,, c.

mássalhangzók felosztásának feltüntetése

:

Egyszerek összetettek

némák fúvók
orr

han-
gok

folyé-

ko-

nyak

zönge
han-
gok

zönge
nélkü-
liek

zönge
hangok

|

zönge
nélkü-
liek

zönge
hangok

zönge
nélkü-
liek

torokhangok f(g) K r(h) V

fog hangok A < 3
,

c S U

ajakhangok K n B * Aft

nyelvhangok }K 111 P, A M

inyhangok
1

N *A LUT.

A mássalhangzók változásai.

A torok-, ajak-, és foghangoknak az a tulajdonságuk van,

hogy bizonyos feltételek mellett Iá gy ulnak (cmai^eníe).

A torok hangok lágyulása. A torokhangokból a lágy magán-

hangzók és n (j) eltt sipoló foghangok és sziszeg nyelvhangok

válnak.

1., r-ból lesz 3 és h<: Eorx, Eosh — Ecuké.

2., k- „ „ u, „ n: npopoKz, npopou,H, npopoMf.

3., y- „ „ c „ m
: a*VT*> A°VCH , A*Ymf -

Jegyzet: r, k, \ után nem állhatott lágy, vagy jés

magánhangzó
;
azért ószlovénül : Kp'fcnK'uH, p^kw, A°VX’W ?

Nonu íra-

tott; az egyh.-szláv Kp'fcriK'm, pSKH, a*YXh ?
no™ helyett.

A torokhangok n eltt a szóképzésben sziszegkké: rcukhh

a ragozásban sipolókká válnak : bo3h, héaob'ül^h
;
w eltt a szókép-
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zésben sziszeikké : rp'fcwEHz, aP^Y^^k* és sipolókká : kxnmsk,

válnak.

í, /í\ eltt sziszegökké : Eo>ké, A*YmÉ >
eriiua (Ekiy-bl)

;
-k eltt

a szóképzésben sziszegökké : amkmath (aiarm^te helyett makk^th-

ból), a ragozásban sipolókká: 1103% npopoivfe,

A jés hangzók eltt sziszegökké és sipolókká : ctésh (cTirfia)

AoymA (A0VV-íí-a);

Következésképp : rá = w, kh = h, yfi = lu.

A torok hangoknak a sípoló foghangokhoz való viszonya fon-

tos a szavak gyökerének meghatározásánál
;
mert hogyha a meg-

határozandó szó gyökerében 3
,
vagy u, fordul el, akkor ezek

helyett a tiszta gyökérben torok hangokat kell feltételezni és

pedig 3 helyett r, u, helyett k; ám c nem mindig feltételez

y-t, hanem sokszor c az alaphang
;
ez a két hang pl : az aoristos

alakjaiban váltakozik, magánhangzók eltt y, mássalhangzók eltt

c : Eki-y-oMK, erjc-té stb

.

A névragozásban k lágyulása h és ^ eltt: t, HoyA'bHCK^ —
HoyA'bHCT'fc, — HoyA’fcHCTHH. (Határozzuk meg e szavaknak a gyö-

kerét: kzh/í\3k, ^3rkx. a-nak a rokon nyelvekben: o és : i,

a\-nak : in felel meg
;
tehát kzhase = koning, ua\A* = kind

;

*3xkx = eng).

A foghangok lágyulása. A foghangok csak u (j) eltt lágyul-

nak
;
és pedig a) a sipoló foghangok sziszeg nyelvhangokká

válnak :

3-bl >K: rp03H-TH — rpoiK^ (= rp03-H-M)

C- » LU: NHCd-TH — LIHUJ^ (= nHC-H-^)

U,- » H : OTEU,B — OTKME (= OTBU,-H-x)

b) a néma foghangok igy lágyulnak:

A lágyul >KA-re: pc>A* — pou<AÉCTK*

t » ujT-re : ceIstx -— cK’buJTd.

Jegyzet, a lágyulása az egyházi szlávban is >k

a

: de t

i|i-re lágyul : CB’feipa
;
az oroszban pedig a — w-re, némely dialek-

tusban a^-1'6, t pedig M-re lágyul: po>K$ p<>a>k 8, cirbMd.

Megjegyezzük még, hogy k, a, p mássalhangzók, midn Titá-

nok h, vagy lágy hangzó következett, nem akadályozták az elt-

tök álló lágyulható mássalhangzók lágyulását: eakckh (KAKyKK-ból)

múltjaik (mucaik helyett.)
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Az ajakhangok lágyulása. Az ajakhangokat csak h (j) lá-

gyíthatja, ezen lágyitás eredménye az, hogy az ajak-mássalhang-

zóhoz a járul:

G KAI AfOG-H-TH AföGA-EK;

k — ka: aok-h-th — aoka-k^;

m — aia: aoai-h-th — aoyía-iy ;

n — íiA : Koyn-H-TH — KOynA-BK.

Némely ó-szlovén nyelvemlékekben az ajak-mássalhangzók

ily esetben k által lágyulnak : noroyKK-j^, h3eabk-í€Nz (noroyEA-^

h3eaba-íntv helyett).

Mássalhangzócsere (nÉpgyoA?;). A lágyuláson kívül a mással-

hangzóknál még egy más hangtani tünemény is elállhat, t. i.

valamely mássalhangzó a közvetlenül utána következ mással-
hangzó befolyása következtében is változhat.

a) a és t az utánok következ t és a eltt c-re változnak

:

BÉ^-TH — BÉC-TH, flAéT-TH — flAÉC-TH, MlvT-A-0 MHC-A-O.

I|T = }

í AVOP-TH — MOUJTH
IUT (ip) < Í1ÉK-TH — riÉUJTH

[ Bp'ky-TH — Bp’kniTH

Ezen mássalhangzók összetétele az egyházi szlávban
: 41, az

oroszban : m
;
moljjh — mouh, nfijjH — nenn, kpiljjh — Bepeua.

Kölcsönösen állnak egyik a másika helyett a szavak gyö-

kerében :

m és h: (a = kai vagy km)
; p és a : KpHKz — kahkz.

Az ó-szlovén nem tri a 3>K-t, e helyett cm helyett pe-

dig lut áll: h>k^íhS (h3>kéhS helyett), hqjt$ (hck-h-S — hcm-S

helyett.)

Mássalhangzóbvülés (kctakka corAACHKiyz). Két mássalhangzó

között, melyek közül p az utóbbi, néha a vagy t közbevetés

fordul el, és pedig lágy mássalhangzó után kemény mással-

hangzó után t: H3ApoyKoy (H3-poyKoy helyett), oerpoB* (o-]~c+T'

pOB—Tv).

Mássalhangzó-elveszés (kkiiia^éhíé). a) Ki szoktak esni : b, n,

k ajakhangok t eltt: ppé-th (ppée-th helyett), wh-th (>khk-th

helyett), Mpls-TH (mp^ii-th, mép-íiath helyett)
;

b, n — h eltt

:

rvi-NS-TH (ptve-n$-th helyett), ka-hS-th (kaíi-hS-th h.) b: — b

után: OE-AAK-O (OB-BAAK-O h.), CB-AACT-K (OB-BAACT-lv helyett).

b) Kiesnek a r, k torokhangok n eltt
: a^h-hSth (abhp-n$-

TH), nAÉC-N$-TH (nAfCK-HS-TH).
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c) a foghang h. a\, c és a eltt: oy-BA-h^-th (oy-BAA-N^-

th), bIí-aux (Bb^-A\h), B'ü-ch (k^^-ch), ha-at* (na^-Ax),

Hangátvetés (nÉpfCTAHOKKa 3b$kobx). Az ó-szlovénben ap, aa,

*p, ka helyett állandóan pa, aa, pz, ak szótag áll : cax-hb-u,-é

(v. ö. sol.), paKa (arka) paccrra (Arbeit).

Hasonulás (assimilatio és dissimilatio), az az azon tünemény,

midn valamely hangzó, rvagy pedig mássalhangzó, egy másik

hangzó, vagy mássalhangzóhoz válik hasonlóvá
:
Aosparero-ból w

cpa-aro : ebbl lett összevonás folytán^oKparo.

A mássalhangzók hasonulása lehet: a) teljes, midn az els

mássalhangzó teljesen hasonlóvá válik az utána következ más-

salhangzóhoz : HUJÉ^X (HUJUJÉ^Z = H3WÉAZ), OCk (oCCh — OKCk

helyett, v. ö. a latin: axis = aksis.)

bj) a lágy mássalhangzó kemény mássalhangzó eltt kemény-

nyé
;
viszont a kemény mássalhangzó a lágy mássalhangzó eltt

lágygyá válik: kk^é, ck&í helyett az oroszban és egyh. szlávban:

iwk, s/i.'kcB.

Az assimilatioval ellenkez hangtani tünemény a dissimi-

latio : nAÉCTH (üaít-th helyett.)

Szóképzés (CA0K00BpA30KÁHÍí).

A szavaknál megkülömböztetend : a gyökér (kópénk), a t
(ochoba, téma), a segéd- vagy összeköt hangzók (coéahhhtéaknkia

taacnbia), az igeköt (íiphctabka) és a végzet v. rag (okonmáníé),

A szó gyökér ének meghatározásánál a gyökér magán- és

mássalhangzóit alapelemeikre kell felbontani. Az ó szlovénben a

szó gyökerét képezheti : a) egy magánhangzó : h-th (i-re, men-

ni). b) mássalhangzó -j- hangzó : o^m-h-th. c) két mássalhangzó

-f- hangzó : caoy-TH. d) két mássalhangzó közt egy hangzó : néc-

th. e) két mássalhangzó -f- hangzó -f- mássalhangzó: íiaéc(t)-th.

f) két mássalhangzó -)- hangzó -f- két mássalhangzó : bahct-a-th,

A t a szónak azon alakja, a mely a név-, vagy az igera-

gozás alapjául szolgál : bh,\-1x-th igénél a gyökér : bh^\, a t

:

BH
r
\i\

;
3haa\a fnévnél a gyökér : 3ha, a t : snaamn.

A segédhangzó a fnevek összetételénél (bopo-otku,k, ebbl

KorK-OThu,k) és az igéknél : 3kb-|-a-|-th, aiok—[-h—}—th jön el
;
en-

nek nyelvtani neve : npHAvkTa.

A képzk vagy olyanok lelietuek, melyekkel a szavak

gyökerébl kölömböz beszédrészeket képezünk, vagy pedig ugyan-
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azon szó különféle ragozására szolgálnak
: a^-P-k-m^ szóban, pl.

a gyökér: Ad, a fnévi képz: p-i*, és az egyes sz. Instr. kép-

zje (végzete, ragja) a\e.

A szóképzk. A szó képzje mindig egy magánhangzó, vagy

egyedül, vagy mássalhangzóval. Az ó-szlovén nyelv fontosabb

képzi a következk

:

Fnévi nemi képzk : z, a, o, — (e, ra, f€.)

Mássalhangzó -f- magánhangzói képzk: pz: rrn-pz, Aa_P*

;

az: ^3-az; ao (a cselekvés eszköze kifejezésére) mei-ao (szappan),

pw-ao (ásó).

KZ, ZK-Z, OK-Z, aK-Z, HK-Z : 3Na-KZ, n be-ZK-Z, PA-OK-Z, K»N-aK-Z,

npa3A-i^H-HK-z.

EU,-E, EU -A, E11,-É, HU,-d: OT-EU,-E, OE-EU,-d, CpIiA-^U,*í, ZKA0K_Hul“ a -

ra, yz, te; ^y-\rA, caoy-ra, >KÉHH-yz, nolu-te (noijie), baac-te

(eaaa-te).

m*s\, he, éc, cne: 3na-Ma\, Aa-H k, née-éc, nk-CNE.

Tza, T^p-E, hh-z, iiE-a: avoaH-Tsa, nac-T'up-E, rocnoA-HH-z,

APoyw-EEa. apE, Tpz és téae (a cselekv személyt, eszközt fejezi

ki) riÉK-apE, sk-Tpz (Ekwipm), jk/a-téae arató, o^mm-tíae.

Melléknévi képzk : az, pz, tvk-z, ok-z, mi-k. kck-z, he-z,

AHB-TE *. EZA'PX, Tgn-az, MMK-ZKZ, ra^-E-OKZ, Elip-EHZ, rpaA-I^CK-Z,

a\haoct-hb-x, rH'ks-aHE-z.

Viszonyos melléknevek képzi : ob, éb, hh
;

üétp-oe-z, u,ap-

íe-z, SB'kp-HN-z
;

továbbá: e, ra, otém-e, nasa-E, seaEE^^A^.

Névmási képzk : aHK-z, aK-z, Top-z, Ttp-z : ko-ahk-z, to-ahk-z,

EEC-raK-Z, KO-TOp-TaH, feTÉp-'yH.

A beszédrészeknek egyéb képzit a nyelvtan folyamán tár-

gyaltuk.

Külömbség az egyházi-szláv és az ószlovén nyelvtani ala-

kok közt.

Mint már e nyelvtan bevezetésébl tudjuk, az egyházi-szláv

nyelv a XVII-dik századtól kezdve van használatban mostani

alakjában. Eredetileg azomban az összes egyházi-szláv könyvek

ószlovén nyelven voltak Írva, a mely nyelvnek hangtanát tár-

gyaltuk is. Alapjában a templomi könyvek mostani nyelve is az

ószlovén, de a mely az orosz nyelv befolyása alatt hangtani és

nyelvtani tekintetben bizonyos változáson ment keresztül
;
mon-

dattani sajátságai azomban legnagyobbrészt azonosak az ószláv

nyelvéivel.
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A betk használatára nézve : Az ószlovénben r, k, \ torok-

hangok után mindig kemény hangzó áll : Kp'fcnK'uH, Nor^

(mig az egyh. szlávban ki helyett legtöbbnyire h (í) áll : Kp'knKiH

A«VXH
>
hoth).

Az ószlovénben állandóan h szerepel : u,apcTKHf€
;

i-t csakis

a sor végén hely szke miatt használtak
;
mig az egyh. szlávban

magánhangzó eltt mindig í áll, mássalhangzó eltt pedig és a

szó végén : h
;

íipíhh<ahkéluh.

Az ószlovénben f€-t használtak a szavak elején és a ma-

gánhangzók után : esetre
;
az egyházi szlávban ez a 1 etü

nincsen, helyette t van használatban
;

a többes számú casusok-

ban, és a szó elején e : érc, kongmb (Több. sz. D.)

Az ószlovénben A'fe, p'b helyesirás volt Kp'feMtt, ma^ko
,

az

egyh. szlávban aé, pt : bpéa\/a, maéko.

Az ószlovénben u, után h áll: c^méhh^h, mig az egyh. szláv-

ban : KI, CyMfHHUjKI.

Az ószlovénben a — a<A-re, T — uiT-re lágyul khh<a^,

cK'bmTa; ugyancsak r, k, x
, -)-t= lut : mcuíth, íiéujth, BpkwTH

;
az

egyh. szlávban az utóbbi két esetben i\i áll lut helyett: CB'bipa,

A\oipH, rmpH, KpfipH * mig a legtöbbnyire H<A-re;
de néha >K-re is

lágyul, mint az oroszban: bhh<a8, kh>k$, a^A^j rocnoíKa (roc-

no>KAa helyett).

Az ó-szlovénben w és 141 után lágy hangzók álltak: nhijjh-

hmx, mig az egyh.-szlávban, igaz ugyan, hogy csak az egyes sz.

casusokhoz hasonló többes sz. casusokban ki áll: hhijjkimb (több.

sz. D.) mig NHipHMx (egyes sz. Inst.)

Az ó-szlovénben 0 és w használata nem volt körvonalozva.

w külömben ritkán jött el
;
az egyh.-szlávban vv a praepositiok-

ban, a határozó szókban, néhány szó tövében, de különösen a

többes sz. casusokban, megkülömböztetésül az egyes sz. hasonló

casusoktól: w, íkw, Hímiv, skAiv : ívtuk • — npopwK rK (több. sz.

G.), npcpÓKB (egyes sz. N.)
;
o\;ménhkwmtv (több. sz. D.), o\'méhhkoa\x

(egy. sz. Ins.)
;
érw (egy. sz. G.), ér (egy. sz. A.)

;
ckatátw (egy.

sz. G.), cK/ATÁro (egy. sz. A.)

A fnevek ragozásában és az igeragozásban a két nyelv

között némi eltérés van.

Az orrhangu hangzók használata. Az ó-szlovénben követke-

zetesen használták az orrhangu hangzókat, mig az egyh. -szláv
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bán az ó-szlovén ^ helyett $y, a helyett /a == ra (w, m, uj, ip után a)

fordul el úgy a szavak tövében, mint a végzetekben: c^np^rx

(cSnpSrz), e^at^tb (k$a8t|0> Kwuj/ft (ebiuia), nam/svth (namath). —
& megmaradt ugyan az egyh.-szláv Írásban is, de nem mint orr-

hangu hangzó, hanem ra helyett szóközben és a végzetekben:

kona (kohm helyett), npasMo (nprawo helyett). Nagyon természetes,

hogy az ó-szlovénben is elfordult az oy, de csak ott, a hol ezt

a hangot, és nem az orrhanga hangzót ejtették ki : AP*Yrx ?
caoym,

M&roy stb.

Az ó-szlovén igeragozásban az egyh.-szláv oy, k> helyett ^ ^
fordult el a jelen idben: a\oae&, bé^, kéa^tb; (v. ö. 22.

§-t)
;
az imperfectumban: rAaroAda-y^

;

a csel. jelen id.

part. ^ip, képzjében: raaroa^ipn. — A névragozásban a n-
nem alakok egy sz. Acc. és Instr.-ban : ko4-^ KOAO-Eft

MHCT-Ol^, KOAEK KBlliJENf^, KBILUBM€&fc, AKfp-Hl^, TOER
,

Kiéin ; aweAip^, awKAipfi^ ;

a és ia elfordul az igeragozásban, a jelen idben:
aioe-/í\tb

;
az aoristosban : aioeh-uj/í\

;
a csel. jel. id. part. aioem,

AioE/ftipH, a névragozásban a lágy végzetü névszók többes sz.

AcC.-ban OyMHTÉA-AV, EBIWBN-a\
;
3éAAAMv.

Az állatfiakat jelent fneveknek at tövében : opBAa\ —
OpBA-AAT-É Stb.

Az irratiofialis hangzók : & és h az ó-szlovénben nemcsak a

szavak végén, hanem azok tövében is elfordultak : kknasb (kn/?\3b),

sxkath (3kath), otbu,a * az egyh. szlávban helyettök: z—

0

,
b— e

áll : azez, (aoex), Mxyz (Ai\oyz), ebp^, (sípS), vagy (az úgynevezett

hangzó-kivet szavakban) elenyésztek : aba (at^ea helyett), otu,a

(otbpa helyett).

Az ó-szlovén fnévi névragozás egyes sz. Instr.-ban w,
bmb állt az egyh.-szláv omx, émk helyett: kaxk-xa\b, sxa-xmb,

mop-bmb, chn-bmb; — és az igeragozásban tb, az egyh.-szláv tk

helyett : hcc-í-tb.

Az ó-szlovénben a névmási ragozásnál, valamint az igera-

gozás imperfectumában a hosszabb alakok fordulnak el: A*KPa -

aro, a*kPoyoyMoy, 3abi-hmb, sabi-hmh, (Aosparo, aokP°m8
,

sabiaivx,

3ABIA/VH helyett)
;
— A'h'taajfB, HíC'kayx (A^aa^, helyett), stb.
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Lényeges hangtani külömbségek az ó-orosz és az ó-szlovén

nyelvemlékekben.

1. Az ó-szlovén & helyett az oroszban a szó elején c> áll:

f^AÉNk — OAfHk, f£3ep0 — 03íp0.

2. Az ó-szlovén ^ és /s\ helyett az oroszban: ©\; és ra, (a)

áll : íiaét^ — iiaétS, ha\/a — mura, namasth — namath.

3. a lágyulása az oroszban nem >ka, hanem >k (néhol a>k):

KH>KS éS EH^WS.

4. x és ív a folyékony mássalhangzók eltt állnak : b^kaktv,

(ó-szlovénül: raj^kz).

5. Az ó-szlovén pa, aa, pk, ak szótagok helyett az orosz-

ban : opo, oac*, épé, “Caé szótag bvülés van
:
pa — opo : BpATA —

BOpOTA, EpA,A,A — E©p©Aa ;
AA — ©A© : KAACX — K©A©CZ, TAACX —

roAcez
;
pk — ep é

:
^pkR© — ^tpíKO

;
ak — éaé : nakna — néAfNA

;

Ak ~ ©A© : A\AkKO A\©A©K©, llA'kNZ Í1©A©NT\.

Az orosz nyelvnek ezt a sajátságát íioahopaacíé néven szo-

kás jelölni.

Jegyzet. Vannak az oroszban is az ó-szlovénhez hasonló

nem noANorAacíf-t feltüntet szavak, melyek a) vagy az ó-szlovén

nyelv hatásának maradványai, b) vagy talán az s-hajdanban

úgy is hangzottak. Jellemz azomban, hogy a hol az oroszban

noAHorAAci'f van, ott a rokon-nyelvekben : hangzó -[- folyékony

mássalhangzó (r, 1) áll : r © p © a a — Bárt — barba, a\ © a © k ©

Milcli, r é p é 3 a — Birke; mig ha nincs az oroszban noANorAACh,

akkor a rokon nyelvekben : folyékony (r, 1) mássalhangzó -)- ma-

gánhangzó áll : EpATz — fráter — Brúder.

Némely ó-orosz nyelvemlékekben az imperfectum 3. sze-

mélye tk raggal van ellátva : rAAroAAAiiUTk, rAAroAAAy^Tk.

Gyakorlatul. írjuk le ó-szlovénül és bakizzuk n
;
a

következ szavak gyökereit : ikath — >khS
;
3r$kk — 3r©hhth —

3BÉHlSTH
;
RpATH — RfpS — H3RHpATH

;
^kl^ATH

5
CAATH

— nockiAATH
;
KpkiTH KpORz

;
kécth —

;
irkTH — n©»©

;
C©-

/KHI’ATH JKrS
;

K$l© — ©K©Ekl
;
RHTH — ROM

;
N©ÍKKA

;
pSMKA

;
©\T©-

AOK'k
;
ypAA\Z

;
3AKHCTk

;
nOMNHTH — ílAA\/í\Tk — A\H'kNÍÉ — RCíl©-

AÍVHHATH
;

eK^ATH

;

H3EpAMÍÉ — H3EHpAI© — RÉpS —
C©E©pX.
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Megjegyzés némely beink használatának korára, s a leg-

régibb nyelvemlékekben többnyire csak mint számjegy fordult

el
;
régi kiejtése valószinüleg a3 volt.

h (a rövid jegygyei) h helyett a XVI. századtól
; ^ helyett

bi a XY. századtól honosodott meg.

A XIV. századtól fogva kezdték srbben használni a sza-

vak rövidítését.

Utószó.

E nyelvtan folyamán a kötszókat és elöljárókat nem rend-

szeresen, hanem ott tárgyaltuk, a hol az olvasmányokban leg-

elször elfordultak. Az olvasmányok magyar fordításának köz-

lését feleslegesnek találtuk, mert mindenütt idéztük a forrást, a

honnan azokat mentettük. Megjegyezzük, hogy az olvasmányok

egyh.-szláv szövegét a budai (1804. évi) kiadású szentirásból

mentettük. A nyelvtani alakok mellett az egyes beszédrészek

tárgyalásával egyetemben tárgyaltuk azoknak mondattani hasz-

nálatát is. Azomban az indo-europai nyelvekben elforduló ál-

talános mondattani szabályok ismétlését fölöslegesnek tartván,

mellztük. Egyebekben a rendszeres tartalomjegyzék megadja a

szükséges tájékoztatást.

8
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IlonOBHTB. 36opHHKT>, félkör kötésben 1 frt 50 kr., esés." • »r . . 250 fci.

POLKOBIITL. SóupHHKb félbl* 150 ki

rOMH^KOBT), SopH.irti félvászon 70 kr., egész vászon — *80 •

, » > esattal finom ehagrinbrben 2 -r-

>
T

-

f • csont kötésben 3 frt 50 4 50 V5-

—

BÁÁ/llÍMIPB flpocitmkHie HepKoenoe, egész vászon kötésben — *50

X/itf' :• $ywH, fél vászon kötésben •
—*70

\ HíiKKT) M4HTcbHIJHK b • —*70
, ivNCZiK Liturgika — *70

Ahocto/ih h EBaHrenia kötve •<«,. —32
MióopHMK'b BeyiHKi 11 tzve 1

3 Ot. félbrbe kötve A

—

tr úy vágással egész brbe 4

I khmkohtj, ára köiv • . • % 120
ncaflTKp*b, nagy V' bekötve 1

Ja brbe díszes chagrin brbe 9-
CoópaKie AKaeHCTOb b lekötve piros 'félbrkötésben . 4 r*ö

36opH.HK-b EoroMO/iHHKV félbrkötésben — 80
EBrEHlfl CABOBT) Anre/i XpaHMTe/ib, n i na y TBep^wx'b neper 3Taxi> . — 10

AH
f
4PEHnonOBM r

í
r

Jb, CpeAHaa Eh6/iíh m • opasáMF y xuepAUxi nepea^eiaxB

—

Dr. MIKITA SÁNDOR PyKOBO/^CTBO Bt RepKOBHbiH TnnHKOH-b 2

TpeÖHHK'b fz*. 6.50, Vjs hj kötésben. 8.- -, egész brben 10 -
HpMO/íorioHTb fzve 7.— V2

br kötésben 7.50, egész brben . . . . . 8 é

/iHiyprifl loaH«a 3^aioycraro fzve 1 frt \ .brben 2,70 egész brben 4. <

KUTKA, ee/iHKiH KaTHXHSii bekötve / — :

» Ma/ibiíí KaTHXH3*b az elemi is’ dáknak, orosz nyelvn, bekötve — *:i;

MuHefl. kiewi kiadás 12 kötetben fv»e 60
A bekötést megállapodás szerint készitem el.

Kívánatra a CTayponMriácHoro iHCTHTyia lembergi kiadóhivatalának összes

ad vány-A eredeti áron megrendelhetk.

Magyar ima- és szerkönyvek.
DANILOVIöS .JÁNOS, Magyar Izbornik félvászonkötés 1 fát 20 kr., egész \á-

ezonkötés 1 frt 50, finom chagrin brben 2 50
Magyar c'ucholf,oír>n, (egyházi szerkönyv) luzve 1 frt, kötve 1 frt 80 kr.

diszkötés 250
Szt. nagy Vazul atya liturgiája, fzve — 70, kötve egész vászon ... 130
Aranyszáju szent János liturgiája, fzve 60 kr., egész vászon 1 20

R0SK0V1CS, Ó hitü imakönyv félbrbe kötve 1 —
MELLES EMIL. A dicséret áldozata ó-hitü imakönyv, nagy 8° aiakban,

10 képpel egész vászonba kötve 1'50

.
v ' !

. ES EM.L, A dicséret áldozata kis kiadás vászonkötésben . . . .
—'70

Apobtolos és ^í.ngeliumos könyve., magyar bekötve — 50
’*• VüKlTA SííNLOty !mapi sz. beszéd. Elmondatott 1887. jun. 9-én. —*18

Paíroiogid ,-agyis Institutiones de 55. Patribus Ungvá-
rini 1800 1 —

» Liturgi' s. a középiskolák használatára .

-íj
80

> Gör. szert ' it’.i* liturgika a népiskolák IV. és V. osztálya

hasznal t'***
ROSKOVÍCS I

,
Ó-hitii ina^yar wayy káté bekötve '*

Sf0F' Iskolai-, ima- és olt.árkönyvek bármily kivánt kötésben nálam a lég-

jutányosabban beköttetnek


